ESTUDO SOBRE “VOCÊ TEM
POTENCIAL”.
Tema Bíblico estudado no dia 18 de Fevereiro de 2016. Tema definido para tirar dúvidas e uma orientação
(disponibilizado todas as semanas). Saiba mais em www.gracajovem.com.br

“O menor virá a ser mil, e o mínimo uma nação forte;” (Isaías 60.22a)
O que nós chamamos de riqueza no cemitério? Potencial! O cemitério está cheio
de potencial. Potencial é o poder inexplorado, força não usada, capacidade inativa,
sucesso não realizado. O potencial é quem você é quando todos ainda não sabem.
Potencial é o que você pode fazer, mas ainda ninguém sabe, potencial é até aonde
você poderia chegar na vida, mas ainda não foi. Potencial é quem você realmente
é, mas ainda não foi revelado. Potencial é o que você poderia ser, mas ainda não
é.
Deus está entediado com o que você já fez. Você já fez alguma coisa
anteriormente. Deus não está mais entusiasmado com isso. O potencial é o que foi
deixado no seu interior, Deus é um Deus de potencial. Deus nunca fica
impressionado com o que você já realizou. Deus está preocupado com o fato de
você estar celebrando tanto o passado, que não tem um futuro.
Deus é potencial: Omní (todo) + Potent (poder capacidade força), Deus chama-se
de todo-potencial ou aquele que é Onipotente (Onipotente significa, “eu sou o todopotencial)”, ainda que Deus tenha dado vida a duzentas galáxias, bilhões de
estrelas, múltiplos planetas, vias lácteas, ele ainda diz: “Você ainda não viu nada!
Eu ainda sou o todo-potencial. Ainda tenho coisas no meu interior. Eu sou
onipotente”.
Deus trabalha com o potencial.
Quando Deus revelou-se na Bíblia, apresentou seu programa de potencial. Ele
disse: “cubra-se a terra de vegetação: plantas que dêem sementes e árvores cujos
frutos produzam sementes de acordo com suas espécies”. (Genesis 1.11)
Deus diz: “Eu coloquei uma semente no interior de todas as coisas”. Este é um
conceito magnífico. A ultima parte do versículo, parafraseando Hebreus, é: “Eu
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coloquei nas coisas o que elas precisam para se tornar aquilo para o qual se
destinam. Coloquei na semente tudo que ela precisa para se tornar o que foi feita
para ser. Vejam a semente de todas as coisas está no interior delas”.
“Genesis 1.12
A terra fez brotar a vegetação: plantas que dão sementes de acordo com suas
espécies, e árvores cujos os frutos produzem sementes de acordo com suas
espécies.”
Você nasceu com a semente da grandeza em você.
Plantando uma floresta
Você não tem mais tempo de se sentar e olhar para o seu passado. Deus está
dizendo: “Pare! A semente de todas as coisas está no interior delas”. Seu
futuro não está à sua frente. O Futuro está em você. O futuro de todas as coisas
está dentro delas.
Se eu lhe der uma semente de maçã e lhe perguntar: “O que você vê na minha
mão”? Você deveria responder: “Uma semente de maçã”. Isso seria um fato, mas
não é verdade total. A verdade que tenho uma árvore na minha mão. Isto é, em
minha mão está a semente de uma árvore. Em minha mão, eu tenho uma semente
de maçã com uma árvore de maçã que possui a fruta maçã. Você vê uma semente,
mas Deus diz, “é uma floresta!” Em minha mão esta um pomar de maçãs, uma
floresta de árvore de maçãs.
Você está neste mundo para fazer a diferença, apara ajudar outras pessoas, para
ser um referencial de sucesso. Não tem como fazer isso dependendo de aprovação
alheia. Muito menos olhando para os outros.
Não se preocupe com a concorrência. Tem espaço para todo mundo. Faça o
melhor trabalho que puder fazer. Invista seu tempo e energia em seu próprio
trabalho. Tem gente mais ligada no concorrente do que em si mesmo, isso divide
suas forças. Se preocupe em fazer o que precisa fazer e os resultados aparecerão.
Pr. Cleber Santos

www.gracajovem.com.br

