COMO SE MANTER ACORDADO
TEXTO: Efésios 5:14
Por isso é que foi dito: "Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo
resplandecerá sobre ti".
INTRODUÇÃO:
• Se eu fosse anunciar o tema da mensagem...
• Este versículo, que fala de quem está pregado no sono, dormindo, me faz lembrar
daquele gato, o Garfield:
• Eu li uma história em quadrinhos em que Garfield dormia no tapete da casa à horas;
dormia de babar... até que acordou e disse: “Hora de acordar e de ir dormir na cama”.
• Há pessoas que gostam de dormir como o Garfield.
• Você sabia que normalmente cerca de 30% da vida de uma pessoa é passada
dormindo? ...quem dorme muito corre o risco de passar metade da vida dormindo.
• Guerra do Sono – Caldeirão do Ruck.
• Espiritualmente, nada é mais perigoso do que dormir (não estou me referindo a
“dormir no Senhor”, como sinônimo de “morte”).
• Mas de acomodação espiritual, inatividade, inércia, ficar parado...
• Há muito crente distraído espiritualmente, desatento (sem conseguir ver o
sobrenatural de Deus: bênçãos, direção, oportunidade, cuidados divinos, as
ameaças do tentador...).
• É muito perigoso dormir espiritualmente, esfriar na fé:
• Na Bíblia, exemplos de gente que dormindo, pagaram caro:
1. Sansão: dormiu e perdeu os cabelos e a força;
2. Sulamita (aquela do Livro “Cântico dos Cänticos”, que vivia dizer “Eu sou do meu
amado”, dormiu e perdeu o homem amado;
3. O livro de Atos fala de Êutico, dormiu no culto e caiu da janela;
4. Isbosete, filho do rei Saul, dormiu ao meio-dia, e foi morto por dois de seus
empregados;
5. Os discípulos durmiram na oração do Getsemani;
6. Uma vez Jesus contou a Parábola das Dez Virgens – elas dormiram e as suas
lâmpadas apagaram, fazendo com que perdessem o noivo.
• Irmão, é muito mais importante estar acordado do que dormindo, principalmente na
vida espiritual.
• Para o corpo, dormir é bom; para a alma, dormir é perigoso!
• Como se manter acordado espiritualmente? ...como se manter acordado por mais
tempo?
• Você preciosa se manter acordado para suas responsabilidades, como a de
MISSÕES!
...a primeira recomendação de Deus
contínuo é:

para você ter um despertamento espiritual

1. MANTENHA-SE EM CONSTANTE VIGILÂNCIA
• O texto diz: “Desperta ó tu que dormes”.
• Na Bíblia, há muitas advertências para se manter em constante vigilância (Mt 26.41:
“Vigiai e orai para que não entreis em tentação”).
• Alguns sintomas de falta de vigilância espiritual:
1. Acomodação com o que você é;
2. Ausência de vontade de crescer;
3. Acúmulo de poeira em sua vida espiritual.
• Quando algumas práticas normais da vida de um crente, começam a desaparecer,
você está correndo perigo:
1. Falta de interesse em testemunhar;
2. Falta de vontade de freqüentar a igreja;
3. Negligência na leitura bíblica;
4. Falta de interesse em contribuir, dizimar, participar...
• Parece que o primeiro amor está se esfriando (começa a ver defeitos em tudo, foge
de olhar para si mesmo).
• Precisa redescobrir o agir de Deus e se juntar com Ele.
• Amado: mantenha-se em vigilância, pois o sono espiritual lhe põe na companhia dos
mortos.
2. MANTENHA-SE EM CONSTANTE AÇÃO
• Diz o verso: “Levanta-te dentre os mortos”!
• Se chegar ao ponto de estar entre os mortos, você precisa se exercitar.
• Já se imaginou você dormindo com os mortos? ...uma noite no cemitério, ou no IML?
• Para não ser confundido, não espere o ânimo chegar para agir.
• O mais perigoso do desânimo, na vida de uma pessoa, é que ele é algo progressivo.
• É a experiência da rã na panela?
• Vivemos um tempo de cristianismo meio morto, sem gosto, sem compromissos...
• Mas quanto à você se: mantenha-se em constante atividade: envolva-se com a
igreja (cultos, oração, louvor, missões, dança...).
• Jesus disse: “Minha comida e bebida é fazer a vontade do Pai”.
• Abaixo a inércia, o desânimo!
3. MANTENHA-SE EM CONSTANTE COMUNHÃO COM DEUS.
• Diz o verso: “e Cristo resplandecerá sobre ti”
• É do interesse de Jesus que os seus filhos não fiquem dormindo espiritualmente –
Ele quer AJUDAR, FORTALECER...
• Mas é preciso que você pratique Sua presença (companhia, perceber o agir de
Deus).
• Verifique o que está embaçando os seus olhos, impedindo de você perceber a
presença de Deus em sua vida.
• Quando você está frio, não vê o mover de Deus (dormindo, Deus abençoa e você
não percebe).
• O problema é grave: quanto mais distantes de Deus você fica, mais correto se acha;
porém, quanto mais você se aproxima, mais percebe suas fragilidades, seus
pecados...
1. Isaías viu a glória de Deus e então percebeu: “Ai de mim”.

2. Pedro estava pescando quando Jesus se aproximou e se achou indigno, disse:
“Retira-te de mim”.
• Se você manter a comunhão com Deus em dia, diálogo em oração e leitura, sentirá
alegria espiritual.
CONCLUSÃO
• Não fomos criados para sermos um pouco felizes e um pouco derrotados.
• No Apocalipse até há uma condenação de Jesus aos que não se comprometem:
“Porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca”. (efeito da água morna)
• Mas hoje, Deus está cutucando você para acordar: Não se irrite com Deus!
• Acorde logo!
• Se você não acordar logo, as coisas ficam mais desafiadoras. A Bíblia diz que “Deus
fala de um modo, e ainda de outro se o homem não lhe atende”.
• É muito arriscado ser acordado por Deus de outro modo!
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•
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Amado irmão: Experimente as alegrias de um despertamento espiritual na sua vida:
Mantenha-se em constante vigilância
Mantenha-se em constante atividade
Mantenha-se em constante comunhão com Deus
VIVA UM CONSTANTE DESPERTAMENTO ESPIRITUAL
Amém.

