SABE AQUELA MALANDRAGEM? JÁ ERA!

Junho
ESTUDO - 4

MOMENTO DA VISÃO
O que é Malandragem?
Muita gente pensa que malandragem só está relacionada a bandido, traficaste, mofi...
Mas encontramos muitos exemplos de malandragem que não tem nada com a forma que geralmente
pensamos.
No estudo de hoje veremos algumas verdades sobre este assunto em questão.
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Você já agiu ou tem agido com malandragem?
2. Quando alguém age com malandragem com você, o que você sente?
TEXTO: Gálatas 5:16
INTRODUÇÃO:
 Exemplos de Malandragem:
 Adão: Começou sua vida perfeita em Deus, fugiu através da malandragem.
 "Adão onde estás?" Adão malandramente esconda-se, malandramente coloca culpa em Eva que
malandramente colcha a culpa na serpente.
 Sansão: Começa sua vida como juiz, alguém forte, bonito, status, homem cujo o espírito de Deus estava
sobre ele, mas que no meio do caminho escolhe viver uma vida dupla e escolhe satisfazer seus desejos
carnais com Dalila.
 Judas: Começa com um discípulo de Jesus, termina na malandragem da prata, malandramente escolhe a
prata em vez do ouro do céu!
 A vida Malandra é inimiga da vida espiritual!
 A vida malandra esconde as verdadeiras necessidades. A vida malandra esconde a real verdade que há
dentro de você!
 Hoje não é diferente! O que aconteceu com esses homens da Bíblia, acontece hoje em dia!
 O plano de Deus para sua vida presente e para futuro não tem nada a ver com malandragem, não tem nada
a ver com vida de mentiras, de vergonha, de prostituição.
 Malandramente tem uma galera tentando substituir a vida é as experiências espiritual pela escassez da
experiência humana natural.
 Quando você está vazio emocionalmente e espiritualmente, malandramente você:
1. Se esforça para viver no grupo que o aceita
2. Tenta experimentar tudo hoje como se houvesse amanhã
3. Subsistiu o eterno pelo que te dá prazer no momento


Apóstolo Paulo convida, afirma, aqueles que desejam dar um fim na vida Malandra e desejam viver uma
vida espiritual. Esta vida está disponível para você em qualquer situação, Jesus é para você, a vida dele é
para você viver!





















“Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.” Gálatas 5:25 NVI
Exemplos de cara que viveram por algo maior, espiritualmente:
Jose: sofreu emocionalmente, fisicamente, mas temer a Deus, viveu para ser honrado e para receber a
recompensa do céu!
Pedro: começou como malandro, terminou como pregador!
Zaqueu: começou como bondoso, terminou restituindo tudo as pessoas.
Maria Madalena: começou como prostituta, terminou como aquela que anunciava a ressurreição de Jesus!
Nicodemos: malandramente lia a leia de Deus, malandramente frequenta as reuniões da sinagoga...
Terminou encontrando Jesus e trocando a religião pela experiência de uma nova vida!
Paulo: começou como assassino, terminou fundando igrejas, escrevendo cartas que hoje Lemos como
padrão de atitude e estilo de vida!
O Ladrão na Cruz: vida de bandido, terminou sendo convidado a viver o paraíso!
Ha muito mais do que deixar uma vida de malandragem! Há uma vida espiritual a ser vivida, há uma paz,
alegria, prazer sem culpa, amizades, hábitos em Deus superior a ser experimentado!
Há vida malandra busca o dinheiro, status, ganhos, por meio do estético!
A vida abundante de Deus gera prioridade e riqueza por meio de uma satisfação interior e plenitude de vida!
Este texto coloca objetivamente a cada um de nós a escolha a do que queremos viver.
Se é viver de forma malandra você colherá da malandragem.
Se é viver a vida espiritual do Espírito você colherá!
“O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente.”
João 10:10 NVI
De um basta na malandragem!
“Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos
oficiais permissão para se abster deles.” Daniel 1:8 NVI
Escolher uma vida espiritual é estabelecer:

1. UM RELACIONAMENTO DIÁRIO COM O ESPÍRITO SANTO (DEVOCIONAL)
 “Então disseram ao rei: “Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que
assinaste. Ele continua orando três vezes por dia”. Daniel 6:13 NVI
 Deixar a malandragem para viver uma vida com Deus é exatamente ter um coração e ação como se Daniel:
"Não dá ouvidos aos convites mundanos" mas "CONTINUA ORANDO".
2. ENCONTRAR-SE SEMANAL COM SUA FAMÍLIA DA FÉ (CÉLULA E CULTO NA IGREJA)
 “A esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e
da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos.” Daniel 1:17 NVI
 A minha escolha por uma vida espiritual resulta em um relacionamento com uma família espiritual!
 Suas amizades possuem um propósito de evangelização, sua família tem como propósito de impulsão!
 Invista em tempo com sua família de fé!
3. MOVIMENTAR A TERRA COM A CULTURA DO CÉU (PROPÓSITO DE VIDA)
 ““Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem
o Deus de Daniel. “Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre; o seu reino não será destruído; o seu
domínio jamais acabará. Ele livra e salva; faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do
poder dos leões”. Daniel 6:26-27 NVI
 O que tentou matar Daniel tornou-se o meio que Deus impactou a terra!
 Em vez de deixar a droga te matar, leve vida aos drogados, em vez de se prostituir contagie com santidade
e a presença de Deus!
CONCLUSÃO
 “Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e, então, no final dos dias, você se
levantará para receber a herança que cabe a você”. Daniel 12:13 NVI
 Siga o seu caminho!
 Qual caminho você tem escolhido?
 Para que eu viva bem no caminho horizontal, antes eu preciso alinhar o meu caminho vertical!

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.”
(Gálatas 5:16)
MOTIVOS PARA ORAÇÃO:
Oremos:
 Pelas células e suas multiplicações.
 Pelos líderes.
 Pelos enfermos.
 Pelo aniversário da Igreja no mês de Julho.
 Por Lucas Fonseca – Pela quebra da religiosidade dentro das igrejas aqui, no Peru, que é muito grande.
 Por Jhonatas – para Deus levantar mantenedores para a realização do prático.

