É tempo de celebrar o passado.
Estamos completando 18 anos de Comunidade Presbiteriana Chácara Primavera.
Temos muito que celebrar olhando para o cuidado e a condução de Deus nas nossas
vidas até aqui. A cada dia que passa, somos surpreendidos com este cuidado e com a
maturidade que ele tem formado em cada um de nós.
“Maturidade é a capacidade de enxergar com clareza a minha história e
perceber quem Deus está me tornando no meio desse aparente caos que é a minha
vida. As pessoas que mais fazem diferença no presente são aquelas que mais
celebram o seu passado e sonham com o seu futuro”.
Como você se sente diante dessa realidade? Você consegue olhar para a sua
história de forma madura e perceber a mão de Deus atuando no seu dia a dia?

1. O álbum de fotografia de Israel (Josué 24. 1 – 13):
Josué 24 mostra este líder reunindo o povo em uma assembleia diante de Deus
para que seu compromisso com o Rei fosse reafirmado e neste momento Deus fala a todo
o povo relembrando os Seus grandes feitos em toda a história de Israel. Partindo de 4
principais episódios ele lembra o povo de como esteve presente chamando, resgatando,
conduzindo, e suprindo o povo de tudo o que lhe era necessário. Quatro fotografias foram
escolhidas por Deus para mostrar ao povo o seu cuidado sobrenado na história de seu
povo.
✓ Você consegue compreender Deus como o grande autor da sua história?
✓ Olhe pra traz! Lembre um pouco da sua história e tente compartilhar momentos
com o grupo onde você pode perceber claramente o cuidado de Deus com a sua
vida.
2. O álbum da Chácara Primavera:
Olhando para a história da nossa comunidade podemos perceber esse cuidado na
história da nossa comunidade. A concepção da nossa comunidade há 18 anos atrás não
previa tudo isso que nos aconteceu. Deus bondoso nos surpreendeu com muito mais do
que esperávamos. Pouco tempo depois de começar as nossas reuniões já estávamos

lotados e muitos estavam sendo impactados com o Evangelho de Jesus. Começamos a
transmitir as nossas reuniões e colaboramos na criação do CTPI, possibilitando o
treinamento e capacitação de muitos líderes e plantadores de igrejas.
✓ Você consegue ver Deus construindo a nossa história como Igreja Presbiteriana
Chácara Primavera?
✓ Lembre algum episódio que você vê claramente como obra de Deus na nossa
comunidade.
✓ A fotografia do nosso passado. Revela que Deus é o dono da nossa história.
3. O seu álbum de fotografia:
Da mesma maneira que Deus cuidou de Israel e de nossa comunidade, ele cuida
de cada um de nós. A fotografia do nosso passado revela que Deus é o dono da nossa
história. Ele nos chamou e conduziu a cada um de nós para a cruz de Jesus. Em
Colossenses 1.13 vemos que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou
para o Reino do seu Filho amado.
Olhar para a nossa história é olhar para uma fotografia do amor de Deus por nós
que serve para reacender o seu amor por ele no presente. A fotografia do seu passado
revela que Deus é o Dono da sua história.
✓ Como podemos deixar de olhar somente para o hoje e voltarmos nossos olhos
para a nossa história? De que forma prática conseguimos isto?
✓ Olhar para a nossa história e perceber Deus nela faz diferença hoje? Como?
✓ Nosso passado é uma fotografia do amor de Deus que reacende nosso amor
por ele no presente.
✓ A fotografia do seu passado revela que Deus é o dono da sua história.

O desafio do presente: Olhar para o passado nos traz um desafio para o
presente.
✓ “Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade.” O que significa
pra você servir ao Senhor com integridade e fidelidade?
✓ “Escolham hoje a quem irão servir… eu e minha família serviremos ao Senhor”.
Você renovou o seu compromisso com Deus neste domingo? Que tal fazer de novo
a oração que fizemos juntos.
ORAÇÃO:
Deus,
Reconhecemos que o Senhor é o autor da nossa história:
Aquele que nos chamou, resgatou e conduziu.
Por isso hoje eu decido
servir ao Senhor com integridade e fidelidade por toda minha vida.
Amém.

