Igreja	
  Batista	
  Nacional	
  Ágape	
  –	
  Palavra	
  da	
  Célula	
  007/2014	
  –	
  Pr	
  João	
  Batista	
  
	
  

ESTAMOS NUM PROCESSO...
“Estou plenamente certo de que aquele que começou a
boa obra em vós há de completá-la até ao Dia de Cristo
Jesus”. Filipenses 1.6.
1. Na maioria das vezes nos comportamos como se a obra de Deus em
nós já estivesse completa. Mas este versículo de Filipenses nos
mostra que a obra de Deus em nós ainda não está completa.
2. Não critiquemos o escultor enquanto ele ainda não terminou a obra.
Ele ainda não terminou conosco.
3. Ele ainda não terminou com os nossos filhos.
4. Ele ainda não terminou com os nossos pais.
5. Ele ainda não terminou na nossa empresa.
6. Ele ainda não terminou.
7. Eclesiastes 7.8 nos diz que: “Melhor é o fim das coisas do que o seu
princípio;...”
8. O trabalhar de Deus em nós é constante, não sei em que estágio você
está, mas não podemos nos concentrar no processo e perdermos de
vista o que realmente importa, que é o resultado final.
9. Temos vários exemplos na Palavra de Deus, pessoas em cujas vidas
Deus trabalhou para completar a sua obra. Temos Moisés levado do
palácio para o deserto; José levado da prisão para o palácio;
poderíamos ainda citar Abraão, Davi e etc.
10. Todas as lutas, as dificuldades que temos enfrentado ou estamos
enfrentando, tem um propósito, é o trabalhar de Deus em nossas
vidas. Ele ainda não acabou a sua obra.
11. Mas gostaria de frisar e muito o que o apóstolo Paulo diz aos
Filipenses: Estou plenamente certo. Quer dizer que não há dúvidas,
há uma certeza e ela é plena.
12.Até ao dia de Cristo Jesus, quer dizer que o processo somente se
encerra neste dia. E ele ainda não chegou! 	
  
	
  
Observação:	
   Recomendo	
   aos	
   Líderes,	
   orarem	
   para	
   receberem	
  
revelação	
  e	
  aprofundarem	
  este	
  assunto	
  nas	
  células.	
  Obrigado	
  por	
  sua	
  
disposição	
  em	
  servir.	
  Abraço.	
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