PREPARAR A PRÓXIMA GERAÇÃO
PARA A VIDA DA IGREJA
Sessão Um
A Visão e a Importância da Próxima Geração
na Restauração do Senhor
Leitura Bíblica: Lc. 18:16-17; At. 26:13-19; Nm 14:29-31
I. Temos de ver a preciosidade da segunda geração e seu valor nas mãos de Deus
— Lc 18:16-17:
A. Se queremos de fato fazer a obra com os jovens e fazê-la de com peso, devemos deixar
que Deus abra os nossos olhos para vermos a preciosidade dos jovens e sua importância
nas Suas mãos; se o virmos, apreciaremos essa obra e, espontaneamente, teremos
encargo por ela:
1. Todo aquele que serve o Senhor deve ser alguém com visão - Pv 29:18; At. 26:13-19.
2. A visão governante da Bíblia é o Deus Triuno trabalhando-Se no Seu povo escolhido e
redimido, a fim de saturar todo o seu ser com a Trindade Divina para produzir e
edificar o Corpo de Cristo que se consumará na Nova Jerusalém - Ef 4:4-6; Ap 21:2,
9-10.
B. Toda vez que Deus quer fazer uma mudança dispensacional, uma mudança de era, ele
precisa obter o Seu instrumento dispensacional; devemos ser pessoas que têm valor
dispensacional para Deus nos últimos dias, a fim de mudar a era - 12:5-11; 1:20; Dn 12:3;
9:23; 10:11, 19.
C. A obra de Deus ao mudar a era é sempre feita por meio de homens; antes que uma nova
era seja introduzida, há sempre homens na era anterior que são usados por Deus
especificamente para mudar a era; em toda obra de mudar a era, Deus usa
propositadamente os jovens:
1. Porque os homens usados por Deus numa era frequentemente tornam-se caídos e
não conseguem alcançar o alvo de Deus, Este é forçado a mudar a era, a ter um novo
começo a fim de fazer o que Ele quer em uma nova era.
2. A mudança dispensacional de Deus mais importante, é terminar esta era e introduzir
a era do reino; para fazê-lo, Ele precisa ter Seu instrumento dispensacional; é isso
que Deus quer fazer hoje.
II. O futuro do mover do Senhor e a expansão da restauração dependem
totalmente da próxima geração; o Senhor precisa de crianças e jovens para o
futuro da Sua restauração:
A. Podemos dizer que, praticamente todos que foram usados por Deus para começar uma
coisa nova ou escolhidos por Ele para mudar a era, eram jovens; Se virmos isso,
apreciaremos os jovens diante Deus.
B. Com exceção de Josué e Caleb, os que estavam qualificados e preparados para tomar posse
da boa terra eram jovens; a segunda geração — Dt 1:35-36; 11:2-7; Nm14:29-31:
1. A segunda geração não passou por muitas coisas como a primeira geração, mas
recebeu o benefício das experiências da primeira geração.
2. O que os mais velhos experimentaram foi muito eficaz na edificação dos jovens;
portanto, Deus pôde preparar da segunda geração mais de seiscentos mil homens
com uma herança rica e um passado forte os quais estavam qualificados para formar
um exército para lutar juntamente com Ele e por Ele pelo Seu reino.

3. O princípio é o mesmo conosco na restauração do Senhor hoje; o que os mais velhos
experimentaram está sendo transmitido para os mais jovens e será muito eficaz para
edificá-los e prepará-los para lutar juntamente com Deus e por Deus.
4. Se um irmão for deixado sozinho, ele pode ter que tropeçar por dez anos até
encontrar algo; mas agora, por meio do Corpo ele pode adquirir a mesma coisa em
uma noite; se tal irmão aceitar o juízo do Corpo, ele economizará muito tempo; o uso
da autoridade na igreja tem o propósito de evitar os erros e encurtar os percursos.
C. Deve haver um grupo de pessoas salvas que recebam ajuda espiritual adequada hoje, a fim
de ganharem experiência e serem usadas pelo Senhor no futuro; se não houver jovens
ganhos pelo Senhor hoje, depois da nossa partida não haverá quem nos suceda; e haverá
um vazio.
D. Se enxergar isso, você terá encargo de amar os jovens, sejam eles bons ou maus; que todos
irmãos e irmãs, como pessoas que amam o Senhor, amem os jovens pelo futuro da igreja e
da obra do Senhor.
III. A restauração do Senhor está se expandindo, e se expandirá com uma excelente
velocidade; haverá igrejas em todas as principais cidades e nos principais
países da terra; se nos próximos anos muitos jovens forem aperfeiçoados, a
restauração do Senhor se expandirá rapidamente:
A. Devemos buscar crescer em nossa vida espiritual, mantendo seriamente uma comunhão
viva com o Senhor, consagrando-nos plenamente a Ele e tendo relacionamento
adequado com Ele; para sermos vencedores precisamos amar o Senhor, e aproveitar a
oportunidade de amá-Lo — Mt 26:6-13
B. A próxima geração tem de ser equipada com a verdade; eles precisam ler e deixar com
que a palavra penetre neles, a fim de estarem mesclados com ela - Cl. 3:16; Sl. 119:11.
C. A próxima geração precisa de edificar um bom carácter; eles precisam exercitar-se a fim
edificar um carácter que seja útil ao Senhor- Fp 4:8, 13.
D. A próxima geração precisa de receber uma educação mais elevada; todos os jovens
devem ter um diploma universitário, estudar com mais diligência do que os estudantes
seculares, tirar as melhores notas, e obter títulos avançados:
1. Há uma necessidade na restauração do Senhor hoje de pessoas com a educação mais
elevada; os jovens devem esforçar-se para alcançar a melhor educação.
2. Se os jovens usarem sua energia para isso, quando tiverem trinta anos, poderão
começar seu ministério como o Senhor Jesus fez; se muitos tomarem esse caminho,
não teremos carência.
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