RADICALIZE #2

Agosto
ESTUDO - 2

MOMENTO DA VISÃO
Vamos dar continuidade ao assunto que iniciamos na semana passada sobre “RADICALIZAR”.
Vamos continuar vendo o que a Palavra de Deus nos ensina.
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Se você hoje, pudesse mudar algo em sua vida, o que você mudaria?
2. E o que você jamais mudaria?
TEXTO: Romanos 12:1-2
INTRODUÇÃO:
 Nenhuma mudança é fácil, geralmente somos obrigados a sair de nossas zonas de conforto.
 Acredito que todos nós já passamos pela experiência de fazermos uma mudança de casa, de bairro, de
cidade e até de estado.
 Quanta coisa acontece, quanta coisa deixamos para trás, nos afastamos dos amigos, mudamos de escola,
e muitas vezes até de igreja.
 Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele prometeu que estaria conosco.
 Em nossa vida precisamos buscar sempre melhorar e melhorar exige mudanças.
1. Do ARTIFICIAL para o NATURAL
 Peçam e vocês receberão; procurem e vocês acharão; batam, e a porta será aberta para vocês. (Mat. 7.7).
 Há uma promessa, uma garantia dada por Jesus, que encontraremos o que vem de Deus. É necessário
procurar, buscar, bater na porta certa, e receberemos!
 Porém, há muita gente pegando um caminho fácil: uma vez que não encontram, vivem no mundo do “faz
de conta”. Mundo de mentiras, de aparências, de parecer ser. Um mundo de atitudes focadas na imitação
do que é bom, a imitação do que eu busco mas ainda não encontrei.
 O que determina se eu sou filho de Deus...
 Não é minha roupa ou meu cabelo
 O lugar que frequento
 Não é se eu fecho os olhos, berro ou levanto as mãos na oração ou adoração
 Não é fazer parte do rol de membros ou o meu tempo de conversão
 Não é quantas vezes eu li a Bíblia ou se sou líder de alguma coisa.
 É a minha atitude resoluta em negar a mim mesmo e seguir a Cristo
 SE JESUS ESTÁ EM VOCÊ, SE VOCÊ ESTÁ VIVENDO NELE, NÃO PRECISA SE ESFORÇAR PARA
PARECER ALGO, ELE APARECERÁ NATURALMENTE EM TUDO QUE VOCÊ FIZER!
 Viver de aparência é sabotagem.








Deus não te criou para ser plástico, para ser uma farsa, você pode ser quem você é diante dele, para que
ele te transforme em quem ele quer que você seja.
Jesus não viveu de aparência. Ele revelou seus sentimentos, suas lutas, compartilhou seus bons e os
seus difíceis momentos com as pessoas.
Não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma
vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que
multidões o recomendem. O caminho para a vida – para Deus! – é difícil e requer dedicação total. (Mat.
7.13-14).
Paulo falou do seu espinho na carne. A Bíblia é um livro que desnuda os seus heróis, revela suas falhas.
Não tente ser quem você não é, porque isso é pesado demais para você. Pode dar certo por um tempo,
mas tem carreira curta, rapidamente você se cansa.

2. Do OUVIR para o AGIR
 Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu
a sua casa na rocha. 25Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa.
Porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. (Mat. 7.24-25).
 As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa, que
resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. (Mat. 7.24).
 Se as palavras de Jesus não se tornaram prática, é porque faltou fé. A desobediência sempre estará
ligado a falta de fé. É aquela teimosia interior que insiste que o seu jeito é melhor do que o jeito de Deus. É
a falta de confiança na ação e na intenção de Deus.
 Tente imaginar você diante de Jesus explicando para ele porque você não fez o que ele disse que
era o melhor.
 Nossa luta aqui não é sobre saber o que é certo, é sobre colocar em prática o que você já sabe.
 “Então Jesus disse para os que creram nele: — Se vocês continuarem a obedecer aos meus
ensinamentos, serão, de fato, meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.”
 Mais uma vez, Jesus está dizendo: “deixe de ser uma farsa, se você é meu discípulo, faz o que eu te
peço!”.
 A recompensa de obedecer: liberdade! Se obedecerem, conhecerão a verdade e serão livres.
 Se você não faz o que Jesus te pede, então, por favor, não fale que você é seguidor dele. Pior do que isso
é sujar o nome da igreja, envergonhar a Cristo.
3. Do AVALIAR para o MERGULHAR
 Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não
era como os mestres da Lei; pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. (Mat. 7.28-29).
 Jesus estava testemunhando algo que era completamente de tudo que eles já tinham visto. Por que era o
Reino de Deus fluindo sem medida, à vontade sobre as pessoas. Como isso pode ser possível para você?
 Jesus prometeu aos seus discípulos que eles seriam imergidos, batizados completamente com o Espírito
Santo. Mergulhados nele.
 E esta promessa se cumpriu:
 De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte e esse barulho encheu
toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se
espalharam como línguas de fogo; e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios
do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a
cada pessoa. (Atos 2:2-4).
 Jesus demonstra uma fé acessível, ele ensina com autoridade. Isso desbancou o ensino dos críticos
e julgadores (mestres e fariseus).
 O convite de Jesus é para que você mergulhe completamente, viva uma imersão no Espírito Santo
é o chamado batismo de fogo prometido por ele.
 Logo após Pedro e os discípulos viveram nesta mesma autoridade:
 Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam
que eram homens simples e sem instrução. E reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus.
(Atos 4.13).
 Impressionante! Após o batismo de fogo, após serem imersos no Espírito Santo, eles as pessoas
reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que eram seus discípulos.
 Viver como Jesus viveu exige ser cheio do Espírito Santo, desfrutar da promessa e viver com o
“PARAKLETO” – Alguém chamado para ficar e ajudar, o outro do mesmo tipo.
 Jesus promete outro do mesmo tipo que dele.

4. Do ISOLAMENTO para o RELACIONAMENTO
 Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está
no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem! Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês;
pois isso é o que querem dizer a Lei de Moisés e os ensinamentos dos Profetas. (Mat. 7.11-12).
 O pecado nos separa de Deus, nos faz sentir sujos, distantes, julgados. Deus não nos coloca distante dele.
Ele já removeu os seus pecados na cruz, permanecer no pecado portanto é uma opção de isolamento. Você
pode hoje escolher viver perto de Deus!
 Quando Deus entrou no jardim após a queda, Adão se escondeu. Ele estava com sujo, ele não foi julgado,
mas se sentiu assim, teve vergonha e se isolou. Deus chamou por ele, por que ele estava escondido.
 Vejam! O braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não
possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus; os seus pecados esconderam de vocês
o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. – Is 59.1-2
 Um perdoado não se relaciona da mesma forma que aquele que se sente culpado.
 ISOLAMENTO é vencido quando você recebe a graça de Deus. Ela começa a permear todos os seus
relacionamentos, as pessoas começam a ver o amor de Deus em você.
 RELACIONAMENTOS SÃO INSUFICIENTES SEM CONTRA O ISOLAMENTO SE VOCÊ NÃO TEM
JESUS!
 Ao mesmo tempo, você pode ter todos à sua volta, mas sem Deus, você sempre se sentirá isolado. Nenhum
relacionamento será suficiente, pois nada pode suprir o que a conexão com Deus traz.
 LIVRES PARA A INTIMIDADE
 Antes vocês estavam separados de Deus e, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau
procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo , mediante a morte, para
apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação - Cl 1.21-22
 Como eu posso ter amizades, ter relacionamentos profundos? A maioria das pessoas temem à intimidade,
temem se sentirem expostas. O medo mais comum: “medo de falar em público”, que na verdade é “Medo
da exposição pública”.
 O quanto você é discípulo de Jesus é revelado por meio dos seus relacionamentos.
CONCLUSÃO
Não desista, jamais pare!
Suas decisões hoje, determinarão onde você estará e quem você será no futuro.
Qual a sua escolha?

