ESTUDOS PARA PGS - IBBR

“ESTA GERAÇÃO – A NOVA GERAÇÃO”
Eu te exaltarei, meu Deus e meu rei; bendirei o teu nome para todo o sempre! Todos
os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre! Grande é o Senhor e
digno de ser louvado; sua grandeza não tem limites. Uma geração contará à outra a
grandiosidade dos teus feitos; eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão
o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes.
Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras.
Salmos 145:1-6

INTRODUÇÃO
Davi exclamava a Deus em gratidão pelos benefícios que percebeu em sua vida. Percebeu
que a sua geração poderia influenciar positivamente a próxima geração. ISSO ENVOLVE A
PALAVRA ESPERANÇA.
Nem tudo está perdido e não estará perdido se não perdermos a nossa capacidade de
influenciar. A nossa capacidade de testemunhar, a nossa capacidade de crer, a nossa
capacidade que vem de Deus mesmo de AMAR o destruído e abençoar com a palavra da
vida os que estão aflitos neste mundo.
O ACAMAPATOS DE VERÃO 2018 foi uma lembrança de Deus para todos os que
participaram que SOMOS UMA GERAÇÃO ELEITA.

DESENVOLVIMENTO
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de
Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9
Percebemos que Deus em sua infinita graça nos mostrou as nossas diferenças geracionais,
contudo nos apresentou um caminho ... CRISTO que é TUDO EM NÓS.
Por que não vivemos debaixo do CAOS GERACIONAL? POR QUE?
1 – POR QUE OS ALCANÇADOS POR CRISTO AGORA FAZEM PARTE DE UMA
GERAÇÃO ELEITA ( UMA NOVA GERAÇÃO ) – Deus nos elege no tempo de nossa
geração. Deus nos separa – dentro de uma geração – No tempo em que vivemos – nesta
geração , TEMOS UMA NOVA CIDADANIA, E TEMOS UM NOVO PROPÓSITO.
SOMOS GERAÇÃO ELEITA. Percebe ? Somos intrageracional, porém não somos deste
mundo.
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ESTAMOS AQUI PARA ANUNCIAR AS GRANDEZAS DAQUELE QUE NOS CHAMOU DAS
TREVAS PARA A SUA MARAVILHOSA LUZ.
Por que não vivemos debaixo do CAOS GERACIONAL? POR QUE?
2 – PORQUE AGORA VIVEMOS PARA ANUNCIAR AS GRANDEZAS DE CRISTO
Os que estão em Cristo CONSEGUIRAM ROMPER COM OS valores DESTRUTIVOS desta
geração. Somos instrumentos de Deus em Cristo para ANUNCIAR as grandezas ...
Quando estamos mergulhados no CAOS DA PRESENTE GERAÇÃO – Quando nos
EMBARALHAMOS com as MAZELAS DESTE TEMPO, quando deixamos o PECADO
DOMINAR a nossa vida, a nossa história, perdemos o sentido de VIVER NESTA GERAÇÃO.
É como se o crente não tivesse mais propósito. Neste ACAMPATOS resgatamos o propósito
de ser SAL E LUZ NESTA GERAÇÃO.

DISCUTA COM O SEU PG SOBRE ESTES PONTOS:
• Há cristãos que perderam a sua capacidade de influenciar.
• Como vencer esta situação ?
• Como é possível enfrentar o CAOS GERACIONAL sem perder a
capacidade e nem a identidade da NOVA GERAÇÃO
CONCLUSÂO
VOCÊ JÁ FAZ PARTE DA GERAÇÃO ELEITA ? Tá na onda ? Está surfando a onda de
alguém ? Jesus quer te tirar deste CAOS GERACIONAL e te colocar num NÍVEL DE
UTILIDADE. Você vai sair da inutilidade dos seus pensamentos, para um novo e VIVO
PLANO.

O QUE APRENDEMOS ?
Que há uma geração perdida, mas Deus separou uma geração NOVA – ELEITA – Que
irá impactar as nações a partir de novos posicionamentos.

ATITUDES DIANTE DA VERDADE DE DEUS
SAIA DO CAOS DA GERAÇÃO ATUAL – VIVA ATRAVÉS DE CRISTO DENTRO DA
NOVA GERAÇÃO.
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