
 
 

Criando filhos e filhas para o Reino.   

“Sejam os nossos filhos, na sua mocidade, como plantas bem desenvolvidas, e as 
nossas filhas como pedras angulares lavradas, como as de um palácio”. Salmo 144.12 
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Estudo 8 - A Geração que necessita escutar! 

Apresentação  

 Arde em nossos corações o desejo de estarmos sempre perto do Espirito Santo do 

Senhor, as vezes somos ansiosos até que por demais em busca dessa intimidade, 

contudo muitas vezes não estamos dispostos a investir o tempo necessário para que 

isso realmente aconteça em nossas vidas. Quando olhamos para gerações anteriores 

com um pouco mais de cuidado percebemos homens e mulheres que foram 

exponenciais do Senhor em seu tempo, entretanto vemos apenas os feitos realizados 

por esses homens e mulheres e não vemos a caminhada que os levaram a essas 

realizações, desprezando assim o fundamento básico de um resultado que é o processo 

que foi desenvolvido para atingir o feito. 

 

Quando realizamos a mesma reflexão que fizemos sobre os homens e mulheres das 

gerações anteriores em busca da intimidade com o Espírito Santo do Senhor e as 

comparamos com a nova geração, notamos uma considerável distorção no 

entendimento sobre a busca da intimidade com o Espírito Santo, isso porque tanto a 

nossa geração quanto a geração dos nossos filhos estão focados mais nos resultados 

do que no processo que os levará a tão esperada intimidade com o Santo Espírito do 

Senhor.  

 

Temos o desejo em nossos corações que todos sejam salvos e com isso o avivamento 

do Senhor alcance a homens, mulheres, velhos, jovens e crianças, de uma forma 

impactante e perene, mas nem sempre estamos dispostos de fato a realizar a 

caminhada necessária para que isso aconteça, queremos que o avivamento do Senhor 

chegue a todos, mas será que estamos dispostos a caminhar ou a passar pelos 

processos que poderão nos levar a esse feito? 

 

Reflexão  

Refletindo na palavra do senhor no texto de Atos dos apóstolos capitulo 10, versículos 

do 44 ao 48, notamos que havia uma multidão reunida ouvindo o apostolo Pedro sobre 

as coisas do Senhor, percebam que ao ouvir a palavra do Senhor todos que ali 

estavam foram tremendamente impactados pela presença do Espirito Santo de Deus, 

ou seja, a manifestação da presença do Espírito Santo do Senhor na vida daquelas 

pessoas ocorreu diretamente porque as mesmas estavam ouvindo a palavra do Senhor 

Jesus. 

 



Assim como aqueles homens e mulheres das gerações anteriores que se tornaram 

exponenciais de Deus em suas gerações, precisamos ter uma geração de pessoas 

dispostas a passar pelos processos para que a manifestação do poder de Deus chegue 

a todos, como em Atos dos apóstolos capitulo 10: 44-48 aquelas pessoas se dispuseram 

a ouvir a palavra do senhor, esse é um dos processos, que os levaram aquela 

tremenda experiência,  ou seja, investiram tempo e atenção na busca do Senhor e o 

resultado disso foi a manifestação do poder de Deus de forma tremenda em suas vidas. 

Que possamos plantar e investir em nossos filhos e filhas o desejo de passar por todos 

os processos ou todas as fases necessárias para que os feitos de Deus ocorram tanto 

na vida deles quanto na vida daqueles que os cercam. 

 

Que possamos ter uma nova geração menos imediatista e mais construtiva na busca da 

face do nosso DEUS, mais focada no desenvolvimento e menos na instantaneidade que 

se sujeitem a passar por tudo que for necessário para a construção dessa intimidade 

com DEUS, que possam ser homens e mulheres que invistam tempo na oração, na 

Leitura da Palavra, no compartilhar do pão e na comunhão com os demais irmãos e 

assim sejamos uma geração extraordinária a serviço do nosso Senhor. 

 

Oração   

Pai, agradeço pelo seu amor que um dia me atraiu para junto de Ti; creio que esse 

mesmo amor que é imutável despertou também em mim a sede pela manifestação do 

Teu poder, e, dia a dia me ensinou a investir no meu relacionamento com o Senhor, me 

fez crescer e viver tempos extraordinários na sua presença. 

Senhor, que nossos filhos e os filhos de nossos filhos possam ir além da experiência 

que um dia tivemos, e, que o tempo que dedicarem a comunhão contigo, os levem a   

experimentar em sua caminhada de fé o mover do Espirito Santo de Deus; em Nome de 

Jesus, amém. 

 

Dinâmica  

• Invista tempo de qualidade no relacionamento com Deus, pois quanto mais 
próximo você estiver de Deus, mais intimidade terá com Ele. 

• Se estiver demorando para chegar o que tanto almeja em sua caminhada de fé, 
não desista, lembre-se, em Lucas 9.10-11 Jesus afirma que aquele que pede 
recebe, e, o que busca, encontra.   

 

  

 

 


