Tema: Quando a lixa é grossa, vem a
transformação
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Assim como as pedras de uma construção, somos nós, no reino de Deus
Cada pedra tem diferentes funções, características…
Deus nos criou com uma particularidade incrível
Salmos 139:13 diz que deus nos fez de um modo admirável e em Gn 1,26 diz que nos fez à sua
imagem e semelhança.
Aos olhos de Deus somos todos pedras preciosas, criadas para ornamentar seu reino vindouro
Hoje vamos falar de um processo que as pedras passam, para ter uma melhor aparência.
Muitas pedras são lixadas para ter um diferente formato, cor, lisura e no reino de Deus não é
diferente.
Quando a lixa é grossa há transformação, mas também há muito desânimo, pois quando você é
lixado, dói.
Quando você tem convicção em Deus, existe uma transformação na sua vida.
Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de
Jesus Cristo (Filipenses 1:6)
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A bíblia relata várias lixas na vida do apóstolo Paulo.
2 Co 11:23-33
Paulo: trabalhei muito, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à
morte repetidas vezes.
Isso é lixa grossa! Que desempena, desentorta, que faz sangrar
E Paulo nem estava fazendo coisa errada, estava servindo ao Senhor e sendo lixado.

#01 – Você está sendo lixado?
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Você está sendo lixado no trabalho, escola, casa?
As pessoas estão contra o seu pensamento cristão? Ou todos os seus pensamentos estão de
acordo com o que o mundo fala?
Se não está sendo lixado, se preocupe, talvez você não está passando pela lixa do Senhor.
Se seu pastor, líder, irmão estão discordando dos seus planos é porque a lixa do Senhor está
chegando
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações; sabendo que a tribulação produz a
paciência,E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Romanos 5:3-5
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Tudo isso quer dizer é bom sermos lixados por Deus!
Faz bem para o nosso caráter quando a lixa passa em nós!
Trata o nosso ego, orgulho, falhas.
Por isso é bom termos líderes e supervisors em nossa vida, eles nos ajudam a caminhar bem.

Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações;Sabendo que a prova da vossa fé
opera a paciência.Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos,
em faltar em coisa alguma. Tiago 1:2-4
• A lixa produz ação complete na sua vida, no seu caráter
• Aguente firme, essa lixa vai passar
• Não é só você que está sofrendo neste momento.
#02 – Eu já possuo alguém que me serve de lixa de Deus?
• Quem é a sua lixa?
• Seu pastor, líder, pai, mãe, chefe?
Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer,
vivei em paz; e o Deus de amor e de paz será convosco.
2 Coríntios 13:11
• A amazide é semelhante a um bom café, uma vez frio, mesmo sendo novamente aquecido, não
tem o primeiro sabor
E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havemos
padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça.
1 Pedro 5:10

