LEVANDO DEUS COM VOCÊ
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MOMENTO DA VISÃO
Sejam bem-vindos a nossa última semana da série que chamamos de “Conversa com Deus”. Se você está
conosco pela primeira vez hoje, nós estivemos passando por todos os tipos de perguntas que eu e você temos.
Perguntas como, “Deus é real?” e “Jesus é aquele Deus?” Semanas passada nós falamos sobre os assim
chamados deuses e como Jesus se compara com eles. Hoje vamos falar sobre: Levando Deus conosco.
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Você acha que Deus está com você?
2. Se ele está com você, ele vai para todos os lugares que você vai?
TEXTO: 1 Pedro 3:13-16
INTRODUÇÃO:
• Eu quero finalizar nosso tempo nesta série com algo um pouco diferente hoje. Muitas vezes, uma série
como essa consegue responder nossas perguntas difíceis, mas então se torna também na nossa mente um
construtor de orgulho porque temos um monte de respostas, ou algo que guardamos para nós mesmos,
mas nunca damos a outras pessoas. Nós queremos mudar isso. Para hoje, nós queremos descobrir como
levar Deus conosco.
• Como isto vai acontecer? Como nós não vamos simplesmente deixar Deus nesta estrutura ou não vamos
simplesmente abandonar Deus na Bíblia? Como vamos levar Deus conosco quando saímos daqui da
célula? É aí que vamos ver.
•
•
•

Vamos ler o texto. Quem são as “ameaças” que Pedro diz estarem vindo? Todos os quais você decide
partilhar Cristo – seus amigos, os membros da sua família, seus companheiros, ou pessoas na rua.
Pedro está dizendo para não ter medo deles. Não se preocupe com o que eles vão dizer. Alguns talvez
fiquem ofendidos; acontece. Pelo menos você testemunhou de Cristo.
Não pare! Muitos podem te criticar, mas outras não, não criticarão nem ficarão ofendidos. De fato, eles vão
ficar animados de ouvir sobre um Deus que persiste em prossegui-los, um Deus que perdoa o passado e
une as coisas que estão arruinadas, um Deus que sabe tudo sobre eles e que está completamente
apaixonado por eles. Algumas pessoas realmente querem ouvir esta mensagem. Então, o que isto parece?
Como acontece? Boa pergunta! Pedro responde isso aqui. Leia com atenção:

ADORE CRISTO COMO O SENHOR DA SUA VIDA
"Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. "
Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração.
•

Pedro deixa bem claro. Como vamos testemunhar para nossos amigos e família sobre a mensagem de
Cristo? O primeiro e mais importante passo é adorar Jesus como o Senhor da sua vida. É isso. Adorar
Cristo como Senhor da sua vida. Isso significa orar cinco vezes por dia de joelhos, dizendo as mesmas
palavras e seguindo as mesmas direções como o islamismo faz? Talvez, mas não tem que ser. E sobre
meditar por horas, entoando rituais e cuidando de cada grilo e mosca que vem a nossa casa como o budismo
diz? Em algumas partes, claro, mas também não tem que ser assim. E sobre ir a uma missão de 2 anos
para outro país como os Mormons dizem? Claro, isto é demais! Mas nenhum desses é o que Pedro está
falando.

•

Bem, o que seria então? Como adoramos Cristo como Senhor das nossas vidas? Nós adoramos Cristo
como Senhor das nossas vidas quando DIARIAMENTE VIVEMOS O QUE PROCLAMAMOS ACREDITAR.

•

Jesus amava as pessoas pecadoras; nós amamos? Jesus gastava um tempo significativo investindo em
outras pessoas; nós gastamos? Jesus gastava horas sozinho para orar, ler e conversar com Deus de manhã
cedo; nós fazemos isto? Veja você, pessoas vem pela fé em Jesus quando Cristãos que professam Cristo
como Senhor, vivem Deus e Sua mensagem como verdade.

•
•

Como as pessoas podem vir a Cristo?
Através de pessoas como eu e você que estão diariamente ADORANDO JESUS COMO SENHOR DE
SUAS VIDAS e SEMPRE ESTÃO PRONTOS PARA TESTEMUNHAR DE JESUS.

•

Quais sãos os caminhos PARA FAZER ISTO?

1. QUEM PERGUNTA É SEMPRE MAIS IMPORTANTE QUE A PERGUNTA
• Algumas vezes vão fazer perguntas para você do tipo: “Por que isto aconteceu?” ou, “Por que Deus permitiu
isso?”.
• Estas são perguntas que não estão apenas buscando por alguma coisa para satisfazer a mente da pessoa;
estas são perguntas que procuram por uma resposta para o coração desta pessoa.
• Eles mesmos provavelmente experimentaram ou estão experimentando algo difícil e estão lutando contra
isso.
• Dê a eles um abraço; talvez sentar com eles e ficar quieto, mas tenha certeza de responder a quem
pergunta, não só a pergunta.
2. SEJA CONFIANTE
• Na verdade, “destemido” é a palavra que a Bíblia usa. A Bíblia nos diz para sermos destemidos.
• Salmos 46:2 diz: “Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar.”
• Se as perguntas são difíceis (e muitas são), é fácil se sentir intimidado e se recolher para um canto. Mas
Jesus não é Rei? E se Ele é verdadeiramente Rei, Ele não vai ter uma resposta para as perguntas? Não
são pessoas de Deus, mundo de Deus e boas notícias de Deus? Nós somos apenas os mensageiros, como
João Batista. Se você não sabe a resposta, não se preocupe. Simplesmente recue. Seja confiante e
responda, “…com mansidão e respeito.” Cristo está com você.
3. ARGUMENTOS NÃO SALVAM PESSOAS – JESUS CRISTO SALVA
• Aqui está o último ponto. Ninguém nunca argumentou seu caminho para o céu. Argumentos não salvam
pessoas; eles são apenas palavras que nós ouvimos ou pensamentos de nossas mentes. Eles não salvam
ninguém. Só tem Um que salva, e isso é Jesus trabalhando neles.
• E a melhor parte? Ele quer todos salvos, muito mais do que eu ou você queremos. Isso nos leva a uma
história final, e então acabaremos aqui.

CONCLUSÃO:
A Bíblia diz que Deus deseja “…que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.”
(1 Timóteo 2:4). Isso é verdade. Deus não deixa ninguém de fora.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo,
mas para que este fosse salvo por meio dele.”
(João 3:17)

