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MOMENTO DA VISÃO
Sempre que ouvimos a palavra “RADICALIZAR”, vem a nossa mente muitas coisas radicais: os esportes, os
comportamentos, as vestimentas, o visual dos cabelos, tatuagens, piercings...
Neste e nos próximos estudos vamos falar sobre o convite de Jesus para radicalizarmos, mas não da forma
imposta pelo mundo, mas da forma como a Palavra de Deus nos ensina.
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Qual a mudança mais marcante que você já passou?
2. Já teve algo na sua vida que você foi obrigado a mudar?
TEXTO: Romanos 12:1-2
INTRODUÇÃO:
 Deus te chamou para transformar você por completo:
 De inimigo de Deus para filho de Deus
 De perdido para reconciliado
 De escravo para livre
 De roubado para restituído
 De marcado pelo pecado para perdoado
 Qualquer um que não seja um constante aluno de Jesus, e que mesmo assim leia as grandes promessas
da Bíblia como se fossem para ele, é como aquele que tenta descontar um cheque na conta de outra
pessoa. (Dallas Willard).
 Toda radicalização é uma transformação, é um convite a uma mudança, a uma não conformidade com a
forma que está, é uma mudança de atitudes.
 Para isso Jesus te convida...
1. DA PORTA ESTREITA x PARA A PORTA LARGA.
 “Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os
que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida! São poucos os que a
encontram.
(Mat. 7.13-14).
 Porta larga: do jeito que eu quero, que é conveniente.
 A porta larga não vai te custar nada, tudo passa por ela, não precisa deixar nada do lado de fora.
 A porta estreita é o caminho verdadeiro, é o caminho de vida, mas muita coisa terá que ficar para fora,
você terá que seguir Jesus de fato. Este é o convite de Deus à você!
 A porta estreita não é, como muitos acreditam, a informação ou a doutrina, é a obediência. A falta da
obediência revela a falta de fé.



Você já viu que tem muitas pessoas que não conseguem compreender as doutrinas corretas e mesmo
assim depositam em Jesus toda a sua fé e lhe obedecem? Ao mesmo tempo, vemos muitas pessoas que
têm muito conhecimento, citam muito a Bíblia, justifica sua conduta citando o tempo todo versículos mas
têm o coração cheio de ódio, é raso em compaixão, vive desesperado por questões financeiras ou está todo
sujo por relacionamentos errados.

2. DA APARÊNCIA PARA A ESSÊNCIA
 O que Deus quer de você...
 Não é sobre impressionar, é sobre mudar.
 Não adianta querer viver apenas para impressionar os outros, quando por dentro não que você está
sentindo.
 Não é sobre convencer, é sobre se render.
 Você pode conseguir convencer muitas pessoas, mas é certo que Deus tem planos bem específicos para
sua vida, e a Ele não dá para convencer, quando Ele já definiu o melhor para tua vida.
 Não é sobre fazer o seu melhor é sobre ser.
 Fazer o melhor é sempre muito bom, mas não em detrimento de buscar ser melhor.
 Melhore hoje o seu relacionamento com Jesus, mudando...
3. DA INFORMAÇÃO PARA A REVELAÇÃO
 “Não é toda pessoa que me chama de “Senhor, Senhor” que entrará no Reino do Céu, mas somente quem
faz a vontade do meu Pai, que está no céu”. (Mat. 7.21).
 Você precisa saber a senha correta.
 Você precisa não apenas saber dizer “Senhor”, ou “Jesus, me ajuda”, ou “Aleluia, Misericórdia”. Tem muitas
orações que não passam do teto, porque não passa de um costume, algo feito sem conhecimento, sem
realidade espiritual, mas apenas por costume. Assim como um religioso chama seu santo ou a nossa
senhora, ou o seu deus falso, sem consciência, sem pensar, assim muitos cristãos chamam por Deus.
 O clamor que move o Senhor é daquele que recebe a revelação no seu espírito de quem é o Senhor, o que
ele fez por você.
 Pasme, o texto de Mateus 7 continua dizendo que alguns até realizarão sinais, rejeitando a revelação de
Deus, sem temor, e por isso serão rejeitados por Deus, mesmo tendo feito sinais no nome dele.
 Quem fica só no nível da informação não tem seu coração transformado, por isso, fica frio, sem empenhar
seu coração.
 O conhecimento natural é bom, é importante, mas não é tudo. Deus quer te dar conhecimento sobrenatural.
 Quantas vezes você ouviu a Palavra de Deus e o seu coração ardeu, queimou, inflamou por Cristo?
 Quantas vezes você leu a Bíblia, ouviu uma música inspirada, ouviu uma pregação e você teve aquela
experiência de entender o que Deus quer de você?
 Quantas vezes você já ouviu um texto simples, como João 3.16 e ouviu a voz de Deus falando com você,
lá no profundo dizendo: “Eu fiz isso por você, eu te amo, eu dou tudo por você, você sabia disso?”. Isso é
ter a revelação da Palavra de Deus!
 Quantas vezes você se sentiu realmente um pecador, necessitado da graça, profundamente, diante da
Palavra de Deus?
 Deus tem encontros marcados com você todos os dias, em vários tipos de experiências. É algo pessoal, é
entre você e Ele. Peça, busque, você encontrará o que Deus tem para você.
 O natural não muda sua vontade, não coloca suas emoções no lugar, não traz clareza e discernimento
espiritual. Você precisa do sobrenatural, pois você precisa de uma transformação completa!
CONCLUSÃO
 JESUS me mostra quem eu sou, minha identidade é revelada nele.
 Não preciso mais fingir, não preciso fugir de quem eu sou com IMITAÇÕES BARATAS.
 Quando estou com ele sem esconder nada, sem fugir, sem simular eu sou transformado na melhor versão
de mim mesmo! Eu sou livre!
 Autenticidade é fruto de relacionamento profundo com Jesus.
 Então Jesus disse aos seus discípulos: “Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a
sua cruz e siga-me. – Mat. 16.24
 Qual a sua escolha?
 Tentar parecer ser ou segui-lo? É com você!

