CONFESSAR JESUS

Captando a atenção: Conheço um lugar onde há um viveiro para onde são levados
animais que foram encontrados machucados, maltrados, para serem tratados e depois
devolvidos à natureza. Ali, em uma sala, havia uma caixa vermelha. Em cima dela há uma
frase: "Abra e veja a única pessoa que pode preservar essa Terra." Ao abrir a tampa da
caixa, no fundo há um espelho onde cada um vê o seu rosto refletido.
O que podemos entender disso? Que cada um de nós, independentemente da idade, é
responsável por transformar a história nessa Terra. E, para isso, é necessário somente
uma coisa: Crer que você é capaz.
Princípio Bíblico: "Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o
confessarei diante de meu pai que está nos céus." Mateus 10:32
Introdução: Aprendemos que a nossa nação precisa do único governante que pode
trazer a verdadeira liberdade. E cada um de nós é responsável para que Ele seja
conhecido em todos os lugares desse Brasil. Como? Jesus ensinou: confessando-o diante
dos homens.
Mensagem: E como fazemos isso? Vivendo dentro dos princípios que temos aprendido
na Sua Palavra, seguindo o Seu exemplo, procurando andar em santidade, dando
testemunho de que cremos em Jesus e na Sua Palavra. Algumas pessoas acham que
apenas se falarmos que somos cristãos já estamos fazendo a nossa parte. Na verdade,
isso não basta. Tem muita gente falando coisas que não vive ou não cumpre. O confessar
que Jesus se refere fala de viver o que se fala.
Crianças, vocês fazem parte de um momento muito especial. Vocês são a geração eleita
pelo Senhor para trazer uma mudança radical na história da Igreja e da nação. Vocês são
o povo que o Senhor adquiriu para Si, para proclamar as grandezas do Senhor,
confessando-O com palavras e ações diante dos homens.
Olhe-se no espelho. Veja seu rosto e declare: EU SOU A PESSOA RESPONSÁVEL POR
FAZER DIFERENÇA NESSA TERRA.
Você faz diferença com o seu comportamento. Quando você é honesto, fiel, verdadeiro,
responsável, obediente, você está declarando Jesus como Senhor da sua vida diante dos
homens, e Ele estará, também, confessando o seu nome diante do Pai.
Guarde isso no seu coração: A SUA VIDA PROCLAMA A GLÓRIA DE DEUS.
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