UMA VIDA COM PROPÓSITOS- AULA 03
DIA 18

Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem
irmãos!. (Salmo 133.1)

•
•
•
•

Deus quer que vivamos uma vida em comum;
Comunhão é muito mais que apenas aparecer nos cultos;
Jesus ensinava dentro do contexto de um pequeno grupo de discípulos;
É nos grupos pequenos que ocorre a verdadeira comunhão, não nas grandes
reuniões;

Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio
deles". (Mt 18:20)

• A comunhão autêntica NÃO É SUPERFICIAL;
• A comunhão autêntica ocorre quando as pessoas se mostram HONESTAS a
respeito de si mesmas e do que realmente está acontecendo em sua vida;
Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte?Aquele
que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdadee não
usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia
contra o seu próximo, (Sl 15:1-3)

• O mundo pensa que a intimidade ocorre no escuro, MAS DEUS DIZ QUE ELA
FAZ PARTE DA LUZ;

• Reciprocidade é a arte de dar e receber;
• Somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco
e nos incentivam;
• Deus espera que você faça tudo que puder para ajudá-los;
DEVEMOS ZELAR UNS PELOS OUTROS!
a fim de que não haja divisão no corpo, mas, sim, que todos os membros tenham igual
cuidado uns pelos outros. (1Co 12:25)
DEVEMOS NOS ESFORÇAR PARA O CRESCIMENTO DE TODOS!

Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à
edificação mútua. (Rm 14:19)

• Compaixão é penetrar e compartilhar a dor dos outros;
• Compreender e respeitar os sentimentos de alguém abre caminho para a
verdadeira comunhão;

• A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça;
• Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos, caímos e
precisamos de ajuda para retornar o caminho;
• Você não pode ter comunhão sem que haja perdão;
• A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para que sejamos
misericordiosos uns com os outros;
✓ O PERDÃO FORTALECE OS RELACIONAMENTOS. 2 Co 2.7
✓ A GRAÇA E MISERICÓRDIA FORTALECEM A COMUNHÃO. Cl 3.13

Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso". (Lc 6:36)

Dia 19 – Essenciais da Comunhão
Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo
da paz (Efésios 4:3)
-Vivemos em uma cidade grande, a famosa megalópole, pessoas de todo
lugar do Brasil: Quem aqui é não de Manaus? Quem aqui não é nem do
do Amazonas? Cada pessoa aqui tem sua cultura, seu jeito de ser,
particularidades, comidas típicas (não como nhamutã, mas como
buchada), além disso na cidade iremos nos deparar com as diferenças
sociais (branco, negro e etc). Manaus é um lugar de extremas diferenças.
- A questão é: a igreja é única instituição no mundo que reúne pessoas
completamente diferentes, tem ricos e pobres, brancos e negros, bonitos
(como eu) e feios, pessoas das mais diversas classes, culturas e
expressões.
Ex: Você está assistindo aula de Paraibano e vai ou veio de um culto de
com o Pr.Davi que tem descendência americana, somos bastantes
diferentes.

A diferença é normal, somos todos diferentes, então necessitamos nos
esforçar para viver em paz e amor na igreja.
Apesar de um falar “porta”, outro “ixquerda” e outro “visse”, nós falamos
a mesma língua, a língua de cristo, todos nós jogamos nos mesmo time e
precisamos cultivar a comunhão entre nós, o livro e a bíblia nos
fornecem alguns ingredientes para formar o pão da comunhão, de como
cultivarmos a comunhão na igreja de tanta gente diferente, mas que
jogam no mesmo time, o time de cristo.
1) SINCERIDADE (FARINHA DE TRIGO)
- O primeiro ingrediente fornece a base necessária, a sinceridade.
-Você deverá buscar falar sempre a verdade, porém sempre de forma
carinhosa. Poucas pessoas podem contar com alguém que as ame o
suficiente para dizer-lhes a verdade (mesmo quando a verdade
machuca), infelizmente ao fugirmos do confronto, acabamos deixando o
nosso amigo seguir em um caminho de autodestruição.
Ex: Minha vó assistindo novela, ficava falando com os personagens, sai
daí, foge, ele está te enganando, não faz isso, devemos fazer isso com os
nossos amigos, sempre com amor e carinho.
- Nós frequentemente sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas
nossos temores nos impedem de dizer, não podemos ter medo do
confronto.
“A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira”
(Provérbios 24:26 - MSG)
Muitas comunidades e grupos pequenos permanecem superficiais por
terem receio de conflitos.Lamentavelmente, milhares de comunidades
foram destruídas por falta de honestidade.

A verdadeira comunhão, seja no casamento, seja na amizade e na nossa
igreja, depende da franqueza, mas lembre-se que você deve falar com
graça e amor, a sinceridade demasiada baseada em um julgamento
errôneo pode gerar mágoa.
Nossas palavras precisam sempre ser verdadeiras e sinceras, mas ao
mesmo tempo regadas de amor.
2) HUMILDADE (LEITE)
- O orgulho ergue muros entre as pessoas; a humildade ergue pontes.
A humildade é o ingrediente que acalma e suaviza as relações. É por isso
que a Bíblia diz:
“Sejam todos humildes uns para com os outros” 1 Pedro 5.5a
- A Bíblia diz que, no momento em que somos arrogantes, vivemos em
oposição a Deus! Essa é uma maneira tola e perigosa de viver.
“Nossas Palavras precisam ser remédio para a alma e não veneno para o
coração. Precisam ser agentes de vida e não instrumentos de morte,
glorificando a Deus e não rebaixando o próximo”
Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas:
• Admitindo suas fraquezas (não venha dizer que sua maior fraqueza
é ser perfeito demais)
• Sendo paciente com as fraquezas dos outros (O forte suporta o
fraco)
• Estando aberto para admoestações (Precisamos falar, mas também
ouvir)
• Pondo os outros em evidência (Elogie o outro – Quando elogiamos
as pessoas, elas se sentem valorizadas e estimuladas a
prosseguirem)

Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos
outros mais do que a si próprios. Romanos 12:10
3) COMPREENSÃO (OLÉO)
- Esse ingrediente é que ajuda deixar a comunhão mais fácil, precisamos
compreender o outro, ou seja respeitar as diferenças e sermos cuidadosos com os sentimentos uns dos outros epacientes com as pessoas que
nos irritam.
Ex: Em toda igreja e em todo pequeno grupo, há sempre pelo menos uma
pessoa “difícil”, pode ser até que seja você. Sempre tem um que não vai
gostar de churrasco ou que não goste de cuscuz.
- Não fique triste, essas pessoas nos dão uma oportunidade única de
crescimento e teste para a comunhão. Será que conseguiremos amá-las
como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade?
Ex: GA de Jovem – Um membro era bem difícil, reservado, não se
comunicava, mas decidimos amar, sair junto, criar ligar, compreender as
diferenças e a gente pode ver Deus agindo na vida dele, esse jovem
casou e hoje é uma benção aqui na igreja.
Um membro da família pode ser difícil, chato ou outra coisa, mas ainda
assim é um de nós.
4) SIGILO (OVO)
- A missão do ovo no bolo é dar firmeza a massa, da mesma forma o
sigilo, somente em um ambiente seguro, onde houver um acolhimento
carinhoso e sigilo confiável, as pessoas se abrirão e compartilharão suas
maiores mágoas, necessidades e erros.
- Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto seu irmão ou irmã peca, e
sim saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao
grupo.

- Deus detesta a fofoca; principalmente quando é maldosamente
disfarçada como “pedido de oração” a favor de alguém.
Ex: A irmã de uma igreja pequena era a irmã da oração da igreja, só que o
tanto que ela orava, ela era fuxiqueira. Quem confessava para ela um
pecado, estava confessando para a igreja – “Ei vamos orar por fulano, tu
não sabes ele fez isso isso e isso. ”
O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta
bons amigos (Provérbios 16:28)
A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, e isso destrói amizades.
5) CONSTÂNCIA (FERMENTO)
- O ingrediente final é aquele que irá proporcionar o crescimento da
comunhão, a constância, devemos manter um contato constante e
regular com o nosso grupo.
Ex: Infelizmente tem pessoas que já estão um ano aqui, mas não
conhecem ninguém, que ainda não possuem GA. Nossa igreja é muito
grande, infelizmente se você quiser, você pode ser o 007, o agente
secreto, mas a consequência é que você nunca vai viver igreja, nunca irá
sentir a benção que é participar e ter comunhão com os irmãos.
- Hábito é algo que você faz com frequência, e não uma vez ou outra,
viver em comunhão requer investimento de tempo
Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns,
mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que
se aproxima o Dia (Hebreus 10:25)
- Uma comunidade não é formada de acordo com nossa conveniência
(“Vamos nos reunir quando eu tiver vontade”), igreja não é um clube,
mas sim essencial para nossa saúde espiritual.

- Todos esses ingredientes nos ajudam a cultivar a comunhão, uma bela
comunhão (mostrar e dividir o pão)
- Para termos uma boa comunhão com o próximo, para nos
enturmarmos, necessitamos desistir do nosso individualismo
independência para nos tornar interdependentes, sabendo que
necessitamos um do outro (eu preciso de você, você precisa de mim)
(DISTRIBUIR PÃO)
“Na comunhão existe algo maravilhoso, nós aprendemos a ver a Deus
nas pessoas que estão ao nosso lado. ”

DIA 20 – RESTAURANDO A COMUNHÃO
- Sempre vale a pena restaurar relacionamentos.
- Uma vez que Cristo quer que sua família seja conhecida pelo amor entre
seus membros,perder a comunhão é um testemunho deplorável para os
que não creem.
- Mas infelizmente a quebra de relacionamentos acontece, o inimigo está
ao nosso derredor rugindo como leão não querendo outra turma de
senib, mas para isso precisamos estar unidos.
- A pessoa que está lá do outro lado me pediu emprestado 1000$ e até
hoje não pagou
- A pessoa me pediu um carro emprestado e me devolveu o carro todo
riscado.
[Deus] restaurou o nosso relacionamento consigo por meio de Cristo e
nos deu o ministério da restauração de relacionamentos.
2Coríntios 5.18 GWT

- O que o diabo quer é que você não restaure a comunhão, que você
continue brigado, mas necessitamos perguntar o que Jesus faria, quais as
técnicas que ele usava e isso que queremos passar, por que o objetivo de
Deus é que seja restaurada essa comunhão:
1. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. (oração)
-Converse sobre o problema com Deus.
-Se antes de mais nada você for orar a respeito do conflito em vez de
fofocar com um amigo, descobrirá que em geral ou Deus muda o seu
coração, ou muda o coração da outra pessoa, sem sua ajuda.
- Em vez de confiarmos em Deus, confiamos que os outros nos farão
felizes, e então nos zangamos quando eles nos decepcionam. Deus diz:
Por que vocês não vêm primeiro a mim?
2. Tome sempre a iniciativa. (Iniciativa)
Não importa se você ofendeu ou foi ofendido: Deus espera que você dê o
primeiro passo. Não espere pela outra parte, vá primeiroa ela.
Restaure a alegria do relacionamento que foi quebrado.
Ex: Casamento, busco logo minha esposa para que a gente possa resolver
a situação.
Não fique procrastinando, arrumando desculpas, nem prometa: “Dou
um jeito nisso um dia desses”
Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada; ele faz que as
mágoas se aprofundem.
3. Tenha compaixão pelos sentimentos dos envolvidos. (Compaixão)
Use mais os ouvidos do que a boca. Antesde procurar solucionar
qualquer desavença, você deveprimeiro dar ouvidos aos sentimentos das
pessoas.

Ex: Necessitamos escutar o outro, o que ele está sentindo, mesmo que
seja algo que você ache besteira, mas necessitamos nos importar com o
outro.
Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos
interesses dos outros (Filipenses 2:4)
A palavra “cuidar ” é a palavra grega skopos, de onde formamosas
palavras “telescópio” e “microscópio”, quando usamos qualquer uma
dessas ferramentas precisamos ter atenção total.
Quando cuidamos do outro precisamos prestar total atenção! Concentrese em seus sentimentos e não nos fatos. Comece pela compaixão, e não
pelasolução.
4. Confesse sua parte no conflito. (Confessar)
Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, deve
começaradmitindo os próprios erros e transgressões.
A Bíblia diz: Seafirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós
mesmos.
Quando você começa admitindohumildemente os seus erros, isso
neutraliza a raiva daoutra pessoa e desarma o seu ataque, porque
elaprovável mente esperava que você ficasse na defensiva.
Ex: O orgulho irá querer nos cegar, achar que a culpa é só do outro,
necessitamos admitir a nossa culpa no problema.
Não dê desculpas nem transfira a culpa (adão); apenasconfesse
sinceramente qualquer participação que vocêtenha tido no conflito.
5. Invista contra o problema, não contra a pessoa. (Investir)
Não há como solucionar o problema se você estiverpreocupado em
identificar a culpa. O nosso objetivo é focar em resolver o problema.

O que o inimigo quer é que a gente fique lutando contra o irmão, assim a
igreja fica rachada, fica quebrada, mas estamos aprendendo a
crescermos unidos.
Ataque o problema e não as pessoas.Você nunca se fará entender
estando zangado, então escolhacuidadosamente as palavras.
Ex: Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram em que algumas
armas eram tãodestrutivas que jamais deveriam ser usadas.
Atualmente,as armas químicas e biológicas foram banidas, e osestoques
de armas nucleares estão sendo reduzidos edestruídos. Para o bem da
comunhão, você deve destruirseu arsenal de armas nucleares relacionais,
ou seja: Condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, serirônico e
sarcástico, não deve fazer parte da sua vida.
6. Coopere tanto quanto possível. (Cooperar)
Paulo disse: Façam todo o possível para viver em paz com todas as
pessoas.
A paz sempre tem uma etiqueta de preço: Às vezes custa o nosso
orgulho; frequentemente custa onosso egoísmo. Qual o preço que você
terá que pagar?
Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um
acordo, adapte-se aosoutros e mostre preferência pelas necessidades
deles
7. Dê ênfase à reconciliação, não à solução. (Reconciliar)
Não érealista esperar que todos concordem a respeito de tudo, somos
diferentes lembra?
A reconciliação se atem ao relacionamento, enquanto asolução se atém
ao problema. Quando focamos areconciliação, o problema perde
importância e não rarose torna irrelevante.

Podemos restabelecer um relacionamento mesmoquando somos
incapazes de resolver nossas diferenças.
Deus espera unidade, não uniformidade.Podemos caminhar de braços
dados sem concordarmosem todos os assuntos.
-----Com quem você precisa entrar em contato? Com quem você precisa
restaurara comunhão?
Não demore mais nem um segundo. Dêuma parada agora mesmo e
converse com Deus sobreessa pessoa. Então pegue o telefone e comece o
processo.
Esses sete passos são simples, mas não são fáceis. Énecessário muito
esforço para restaurar a comunhãocom alguém. Foi por isso que Pedro
recomendou:
Esforcem-se para viver em paz com os outros (1 Pedro 3.11)
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•
•
•
•

É sua função proteger a unidade de sua igreja;
A unidade é a alma da comunhão;
Deus tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros;
Nada no mundo é mais valioso para Deus que a sua igreja;

Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor,
alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão,completem a

minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma
só atitude. (Fp 2:1-2)

• Lembre-se de que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades,
formações, raças e preferências;
• Se nos concentrarmos em amarmos uns aos outros e em cumprir os propósitos
de Deus, alcançaremos harmonia em nossos relacionamentos;

Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo suplico a todos vocês que concordem
uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e, sim, que
todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. (1Co 1:10)

• A reconciliação, não evasão, é a estrada para um caráter mais forte e para uma
comunhão mais profunda;
• Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela
tem;
• Quanto mais cedo desistirmos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para
que a amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos
imperfeitos e precisamos da graça divina;

Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos
outros com amor.Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo
vínculo da paz. (Ef 4:2-3)

• Deus nos adverte várias vezes nas Escrituras que não devemos criticar,
comparar ou julgar uns aos outros;
• O espírito crítico é um vício dispendioso;
• O tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros irmãos deveria
ser aplicado na edificação da unidade entre os irmãos;

Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação
mútua. (Rm 14:19)

• Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema nem da
solução;
• Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada: ISSO O FAZ
IGUALMENTE CULPADO PELO CRIME;
• A maneira mais rápida de pôr fim a um conflito é enfrentar o fofoqueiro e
convidá-lo a mudar de atitude;

Sem lenha a fogueira se apaga; sem o caluniador morre a contenda. (Pv 26:20)
Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os
outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. (Ef 4:29)

• Procure diretamente a pessoa envolvida;

• Leve uma ou mais testemunhas para que tomem ciência do problema e ajudem
na reconciliação;
• Se a pessoa se mostrar intransigente, apresente o assunto à igreja, e caso a
pessoa se recuse, deve ser tratada como um incrédulo descrente;
"Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você
ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que
‘qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas’.Se ele se recusar
a ouvi-los, conte à igreja; e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou
publicano. (Mt 18:15-17)

• Não existe líder perfeito, mas Deus concede aos líderes responsabilidade e
autoridade para que mantenham a unidade da igreja;
• Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas sobre a
responsabilidade de zelar pelas coisas de Deus;
• Protegemos a igreja quando honramos os que nos servem no papel de líderes;

Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês
como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma
alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. (Hb 13:17)

UMA VIDA COM PROPÓSITOS- AULA 03
DIA 22

• Desde o princípio, Deus o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho, Jesus;

• O supremo objetivo de Deus para sua vida aqui não é o conforto, e sim o
desenvolvimento do seu caráter;
• Nunca esqueça de que a vida não gira em torno de você! Você existe para os
propósitos de Deus; não o contrário;

Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos
irmãos. (Rm 8:29)

• Desenvolva em sua vida as qualidades do caráter de Cristo. Mateus 5.1-13

Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. (1Co 11:1)

Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre! Amém. (2Pe 3:18)

• Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio;
• As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação:
PERMITIMOS QUE CRISTO VIVA POR MEIO DE NÓS;

• Desenvolva em sua vida o fruto do Espírito. Gálatas 5.22-25

Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará
todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. (Jo 14:26)

Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e
irrepreensíveis em sua presença. (Ef 1:4)

• A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a
uma criança que se desenvolve;
PARA NOS TORNARMOS PARECIDOS COM CRISTO DEVEMOS:
1. Devemos abandonar nossa maneira antiga de viver;
2. Devemos mudar nossa forma de pensar
3. Precisamos assumir o Caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos
de Deus;
Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a
maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem
à morte, da fé em Deus, (Hb 6:1)

Dia 23 – Como Crescemos
Deus quer que você cresça
- Deus quer que você cresça e se torne semelhante a ele
Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do
velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem
renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado

para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da
verdade.
-Deus quer que você possa desenvolver as características de Jesus Cristo
na nossa vida.
- Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de
crescimento.
- A maturidade espiritual não é instantânea nem automática; é um
desenvolvimento que durará o resto de sua vida. Somos uma obra em
execução.
Qual a parte de Deus e a nossa parte nesse processo de edificação de se
tornar igual a ele:
- Tornar-sesemelhante a Cristo é o resulta do de fazer escolhas em
conformidade com ele, dependendo de seu Espírito para ajudá-lo a
consumar essas escolhas.
- Quando aceitamos a cristo e caminhamos a nos tornar parecido com
ele, devemos começar a agir de maneira diferente, se livrar de
procedimentos, desenvolver nos hábitos e intencional mudar a formar de
pensar.
Ex: História do Monitor – Foi me oferecido um monitor de forma
desonesta.
Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças.
Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de
acordo com a boa vontade dele (Filipenses 2:13)
Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual: ponham
em ação e efetua emvocês. O ponham em ação é o nosso dever, e o
efetua em vocês é o papel de Deus.

“Crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o
Espírito Santo”
---------------------------DIA 24 – TRANSFORMADO PELA VERDADE
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a
cabeça, Cristo. (Efésios 4:15)
Deus quer que eu nós possamos crescer espiritualmente e ser cada vez
mais parecido com Jesus, então ele utiliza três agentes principais, hoje
vamos abordar apenas um.
Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade (João 17:17)
- O primeiro agente de crescimento é a palavra Deus, o espírito de Deus
usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao filhos Deus.
“As pessoas precisam mais que de pão para a sua vida; elas precisam
alimentar-se de cada palavra de Deus” (Mateus 4:4 – NLT)
- A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. A Palavra de
Deus gera a vida, cria a fé, produz mudanças, afugenta o Diabo, realiza
milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias,
transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, infunde
esperança, libera poder, limpa nossas mentes, cria as coisas e nos
garante o futuro eterno!
- Não podemos viver sem a palavra de Deus.
- Lembrando que existem os complementos a palavra: Livros.
Permanecendo na palavra de Deus
- Para ser um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da Palavra de
Deus deve ser a primeira prioridade.

Jesus chamou isso de “permanecer”. No evangelho de João 8:31-32,
relata que ele disse: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra,
verdadeiramente serão meus discípulos.
Na vida cotidiana, permanecer na Palavra de Deus inclui três atividades
1. Devo me alimentar da palavra de Deus
Utilizar pote de whey com a bíblia dentro (visual)
Para ser um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da Palavra de Deus
deve ser a primeira prioridade.
Não basta acreditar na Bíblia; devo preencher minha mente com ela, de
forma que o Espírito Santo possa me transformar com a verdade.
Existem algumas maneiras de crescer na Palavra: Leitura, Estudo Bíblico e
além disso Meditação e memorização. (puxar visuais do pote de whey)
Nessa igreja você não tem desculpa para não estudar essa palavra, na sua
vida com Deus você não tem desculpa para não se alimentar nessa
palavra.
Além disso ainda podemos ter complementos: Livros.
Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento
e crescimento espiritual. Pedro nos aconselha: ... desejem de coração o
leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação.

2.Devo Aceitar a Autoridade de Deus
- Qual é a asa mais importante do avião a direita ou a esquerda?
Eu fiz uma pergunta e você respondeu outra, o teu cérebro nem sequer
aceitou a minha pergunta como válida e automaticamente se armou,
quando nós estamos bem alimentados da palavra, nós precisamos

aceitar a autoridade de Deus na nossa vida, quando o pecado vem contra
nós, a nossa mente cheia da palavra de Deus se arma.
- A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para minha vida: a bússola
na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos para
tomar decisões sábias, e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as
coisas.
- Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas es
colhas em critérios duvidosos:
Ex: Cultura (“Todos estão fazendo isso”), Tradição (“Sempre fizemos
isso”), Razão (“Isso pareceu lógico”) ou Emoção (“Pareceu-me a coisa
certa”).
Não basta acreditar na Bíblia; devo preencher minha mente com ela, de
forma que o Espírito Santo possa me transformar com a verdade.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a
repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o
homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra (2
Timóteo 3:16,17)
- Antes de qualquer decisão na sua vida, estabeleça que antes de tudo
você vai perguntar “O que a Bíblia diz a respeito? ”, e depois tome sua
decisão.
3) Devo Praticar a Palavra de Deus
-Jesus nos alerta sobre a prática da palavra – Olha o que ele diz em Mt
7:24-27
"Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um
homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, vem a
ventania, tempestade e não derrubam a casa. Mas quem não pratica, é

como uma casa edificada sobre a areia, qualquer chuvinha a casa cai, não
tem base.
Isso me lembra o poema “A casa – Vinicius Moraes”
“Era uma casa muito engraça, não tinha teto, não tinha nada, ninguém
podia entrar nela não. Porque na casa não tinha chão. Mas era feita com
muito esmero, na rua dos bobos, número zero”
- Essa casa apesar de ser feita com muito esmero, não tem parede, não
tem teto, não tem chão, não tem serventia para nada, igual aquele que
ouve, lê, decora, mas não prática a palavra.
- Aquele que prática a palavra, faz crescer uma casa espiritual forte, seu
crescimento é notável e ele faz a luz de cristo brilhar na sua vida.
Esse é o primeiro agente que Deus quer usar para você crescer
espiritualmente e se tornar parecido com ele.

