
Mensagem pregada pelo Pr. Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na
Igreja Batista Betel, em 4 de fevereiro de 2018, às 18:00.

SÉRIE: DESCONFORTO SANTO
TEMA: SAIA DE SUA ZONA DE CONFORTO
PERSONAGEM BÍBLICO: ABRAÃO

“Então o Senhor disse a Abrão: ‘Saia da sua terra, do meio dos seus
parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei’.
‘Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o
seu nome, e você será uma bênção.
Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o
amaldiçoarem; e por meio de você todos os povos da terra serão
abençoados’.
Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão
tinha setenta e cinco anos quando saiu de Harã.
Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam
acumulado e os seus servos, comprados em Harã; partiram para a
terra de Canaã e lá chegaram”.
(Gênesis 12.1-5)

VISITA INESPERADA
- Todos nós temos expectativas em relação ao nosso futuro e, em
especial, à nossa velhice. Abraão, por certo, também tinha. Ele já
havia construído um bom patrimônio, tinha seus parentes e certa
estabilidade. Não era mais um jovenzinho, estava se preparando para
uma vida mais tranquila. Mas foi nessa situação que Deus o visitou.
Deus simplesmente apareceu a Abraão e, a partir daí, muitas coisas
iriam mudar.

“Nem sempre as intervenções divinas serão para nosso descanso.
Deus também vem a nós para nos desafiar, tirando-nos de nossa
zona de conforto e nos levando para experiências incríveis e inéditas
com Ele”. (Guilherme Gimenez)

SAIA DE SUA ZONA DE CONFORTO
"Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e
vá para a terra que eu lhe mostrarei”.

“Obedecer é o princípio básico para alguém ter experiências
profundas com Deus”. (Guilherme Gimenez)

Para Abraão ser uma bênção para todas as nações, deveria,
primeiramente, sair de sua zona de conforto.
Por vezes, queremos que Deus realize grandes coisas através
de nós, mas não temos coragem de sair de nossa zona de
conforto.



NÃO HÁ LUGAR MELHOR DO QUE ESTAR NO CENTRO DA
VONTADE DE DEUS
Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão
tinha setenta e cinco anos quando saiu de Harã.
Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam
acumulado e os seus servos, comprados em Harã; partiram para a
terra de Canaã e lá chegaram”.

“Para abraçar os propósitos de Deus para nossa vida, devemos ter
coragem de abrir mão de nossos próprios sonhos e projetos”.
(Guilherme Gimenez)

“Viemos ao mundo com as mãos fechadas e somente de forma lenta,
através da prática repetida, é que aprendemos a abrir nossas mãos. É
preciso morrermos muito para que estejamos prontos para viver”.
(Virginia Stem Owen)

CORAGEM PARA...
IR – em obediência à vontade de Deus.
FICAR – em desobediência à vontade de Deus.

“O lugar mais seguro e confortável que um servo de Deus pode
encontrar é o centro da vontade de Deus”. (Guilherme Gimenez)


