LIVRAI-NOS DO FAKE

Julho
ESTUDO - 2

MOMENTO DA VISÃO
Somos todos os dias bombardeados pelas mídias sobre como devemos nos vestir, falar e ser. Muitos têm se
perdido em suas próprias emoções, se deixando levar pelas tendências desta geração, sem nenhum tipo de
reflexão. Hoje eu sou uma pessoa, amanhã outra e muitas vezes eu já nem sem quem eu sou.
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Você já viu alguém tentando ser quem, não é?
2. Você já tentou se passar por uma falsa imp´ressão?
TEXTO: 2 Samuel 12
INTRODUÇÃO:
 Definição: Fake ("falso" em inglês) é um termo usado para denominar contas ou perfis usados na Internet
para ocultar a identidade real de um usuário. Para isso, são usadas identidades de famosos, cantores,
personagens de filme ou até mesmo outras pessoas anônimas.
 A palavra de Deus tem alguns exemplos de pessoas que tentaram ser o que não eram e isto lhes trouxe
consequências seríssimas. Um exemplo de FAKE é o casal Ananias e Safira.
 “Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte
do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher; e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos.
Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de
você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade?”
(Atos 5:1-3).
 Talvez você pense: “que extremo!” , mas todas as vezes que sou quem não nasci para ser ,minha essencia
morre.
 Deus te fez para viver plenamente e do jeito que você é.
 Você nunca será satisfeito querendo ser o outro.
 Gosto muito do exemplo de Davi, em determinado momento o homem que é conhecido “O homem segundo
o coração de Deus” tentou ser quem ele não era.
 A cegueira espiritual tomou conta de maneira que Davi passou a ser quem ele não era, o homem que tinha
como uma das suas missões proteger o povo agora planejava o assasinato de alguém tão proximo.


“Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher
muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: “É Bate-Seba,
filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita”. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia
acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, voltou para casa. (2 Sam. 11:3-4).



Davi no seu Fake, foi confrontado com o verdadeiro: Urias. Ao invés de se arrepender, complicou ainda
mais o que estava feito, pois a mentira, vai gerando pecado e tragédia por onde passa. Vai crescendo para
sustentar o fake, até chegar ao descontrole, as piores práticas que você nunca se imaginou fazendo:



“De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: “Ponha Urias na linha de
frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra”. (2 Sam. 11:15).



Para viver livre do FAKE...

1. ESTEJA DISPOSTO A OUVIR QUEM VOCÊ REALMENTE É
 “Você é esse homem!”, disse Natã a Davi. E continuou: “Assim diz o SENHOR, o Deus de Israel: ‘Eu o ungi
rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. 2Sm 12.7
 Se tem uma coisa difícil de aceitar é a imagem que olhamos no espelho. Mas aceitar quem realmente somos
deve ser o primeiro passo para viver uma vida livre e de aceitação. Ficamos muito ofendidos quando somos
expostos ao ponto de enxergarmos nossas falhas, mas a exposição de uma ferida sempre traz melhor
cicatrização.
 Tem um dia que a máscara cai, mas nesse momento, muitos ainda tentam sustentar a mentira, ao invés de
cair na real e mudar.
 Davi se sentiu enfurecido, mas aquele cara era ele, as vezes precisamos ser sinceros sobre quem somos,
mesmo que isto nos traga uma consequência. A maior questão é o que nos tornaremos ao revelar algo que
precisa de mudança.
 Para viver livre do Fake...
2. ADICIONE PESSOAS BOAS A SUA REDE
 E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: “Dois homens viviam numa cidade,
um era rico e o outro pobre. (2 Sam. 12:1).
 Tenha relacionamentos com pessoas que não toleram fakes.
 Se você anda com quem tolera fake, você não só está enganando, mas sendo enganado também!
É interessante pensar que Davi estava cego, mas que ele tinha pessoas boas por perto, como Natã, que o
levou a pensar o caminho que estava trilhando.
 Natã tinha uma percepção muito aguçada para perceber o que era fake. Isso vem do seu
relacionamento com Deus! Ande com pessoas assim, seja uma pessoa assim!
 Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Deus usou pessoas que também O amavam para fazêlo crescer.
 Muitas vezes precisamos nos livrar de relacionamentos FAKE, se você precisa mudar quem você é para
ser aceito em determinado grupo, este grupo não serve para você.
 Para viver livre do Fake...
3. ESTEJA DISPOSTO A MUDAR
 “Então Davi disse a Natã: “Pequei contra o Senhor!” E Natã respondeu: “O Senhor perdoou o seu pecado.
Você não morrerá”. (2 Sam. 12:13).
 Davi se sentiu envergonhado, mas imediatamente se arrependeu do Fake que estava vivendo, nunca é
tarde para mudar. Mas esteja disposto a reconstruir o caminho para viver sua verdadeira identidade.
 ESTELIONATO ESPIRITUAL: É crime de estelionato se passar por quem você não é. Você tem uma
identidade em Jesus, você foi criado por Ele, caminhe nela, sua identidade está no céu.
 BUSQUE EM JESUS A SUA MUDANÇA! Você ficará feliz em descobrir a cada dia a potência da vida
liberada quando você é você mesmo, vivendo sua identidade em Jesus.
 “Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for
puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor,
pensem nessas coisas”. (Filipenses 4:8).
 Vamos nos livrar do Fake de uma vez por todas, vamos pra mudança: Por que o fake não é verdadeiro,
não é nobre, não é correto, nem puro, nem amável, nem de boa fama, nem excelente e digno de louvor.
 A maioria das vezes pedimos para Deus tirar as pessoas FAKEs da nossa vida, porém, existem momentos
que o FAKE sou eu! Fazer uma auto-avaliação sempre será necessário.
CONCLUSÃO
 Depois Davi consolou sua mulher Bate-Seba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu
o nome de Salomão. O Senhor o amou” (2 Sam. 12:24).
 Viver uma vida livre de FAKE sempre te levará a heranças maiores.
 Ser um FAKE nunca será a melhor alternativa para viver, agradar as pessoas e a Deus. Ser verdadeiro
sempre nos levará para uma vida feliz, com relacionamentos verdadeiros e aceitos por Deus, da maneira
que somos.
 Hoje é tempo de decidir viver com Jesus, que sabe o que é ser homem, ele se tornou um por você.

