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OS IMUTÁVEIS
“Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do SENHOR permanecerá”.
Provérbios 19.21.
1. Pense na sua própria vida. Existem algumas coisas que você gostaria de mudar em
sua vida?
2. Algumas coisas que as pessoas querem mudar: origem, aparência física, padrão
sócio-econômico, raça, sexo, nacionalidade e outros.
3. Deus nos quer exatamente do jeito que somos! Os “imutáveis” são edificados em
nossa vida para que nós possamos funcionar bem dentro do propósito de Deus para
nós.
4. Existem coisas que nós podemos e devemos mudar, como nossos pensamentos e
decisões pecaminosas. Mas o imutável deve ser aceito e abraçado.
5. Se eu tenho estado constantemente desgostoso com aspectos “imutáveis”, como
origem, aparência física, raça, sexo, nacionalidade e etc, preciso confessar o meu
pecado e pedir perdão a Deus. Creio que seja este o momento para fazer isto.
6. Devo louvar a Deus por me fazer exatamente do jeito que eu sou. Cite coisas
imutáveis sobre você e louve a Deus por cada uma delas.
7. Deus nos dotou de tudo o que precisamos para que o seu propósito se cumpra em
nossas vidas. Todas as nossas experiências passadas e presentes serão usadas
por Ele para o nosso crescimento e aperfeiçoamento.
Observação: Líder, creio que este tema exige que haja um bom tempo para as pessoas
refletirem. Vivemos em um mundo onde as pessoas querem mudar tudo e isso lhes traz
muito sofrimento. Elas precisam que o Espírito Santo as convençam que Deus as criou
assim e com um propósito. Que haja um bom tempo de oração e
quebrantamento.
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