VIVENDO A VIDA COM BONDADE
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MOMENTO DA VISÃO
No estudo de hoje falaremos sobre a bondade. Algo muito importante para nossas vidas que, infelizmente está
escasso no nosso dia a dia.
QUEBRA-GELO
Pergunta na sua célula:
1. Você se considera uma pessoa que pratica a bondade?
2. Você já esteve numa situação que não recebeu bondade, mas precisou dar?
TEXTO: Gálatas 5:22-23
INTRODUÇÃO:
• Bondade é tão especial e faz tanto bem. É rara hoje em dia...
• É difícil encontrar uma pessoa da qual possamos falar que ela seja bondosa.
• Quase todo mundo está voltado para seus próprios interesses, necessidades, sonhos, ideais, e por isso
vemos poucos sendo genuinamente bondosos com outros. Mas isso nos faz tanta falta.
• Como precisamos de bondade no mundo...
• O que é bondade?
• Em Gênesis 1, Deus nos diz que quando Ele criou o mundo, viu que era bom! E em seguida Ele nos colocou
nesse mundo, com um objetivo claro: “Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para
fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos.” (Efé. 2:10).
• Vemos que Deus nos criou para sermos pessoas boas, que praticam boas obras. Note a diferença: Não
fomos salvos PELAS boas obras, mas sim PARA as boas obras.
• Uma coisa à qual precisamos estar atentos: Nós não somos naturalmente bons! Temos que lutar contra
nossa natureza egoísta, caída da graça de Deus.
• Você pode ser uma pessoa boa, é necessário você decidir por isto!
• COMO SE TORNAR UMA PESSOA BOA?
1. Reconheça que nossa bondade é DOM de Deus
• Não se ache acima da média, não se ache “o bom”.
• Tudo que é bom, em nós, vem de Deus, não de nós mesmos.
• A Bíblia chama isto de justificação pela graça (Deus diz que você está bom por causa do que Jesus fez em
você).
• Deus é quem planta em nós a condição de ser bom.
• “Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele.”
(Fp 2:13).
• Em Deus, precisamos aprender a fazer o bem. Isto é uma decisão pessoal.

2. Leia a Bíblia DIARIAMENTE
• Torne-se um estudante da Palavra de Deus, leia e memorize textos sobre os mandamentos do Senhor para
se obter uma boa vida aqui na terra, expressão real da bondade de Deus e cujo resultado é a transformação,
nossa e das pessoas ao nosso redor.
• “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a
instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.” (2
Tm 3.16-17).
• NÃO BASTA POSSUIR UMA BÍBLIA, É NECESSÁRIO USÁ-LA.
• Você pode dizer: “mas eu não entendo a Bíblia”. Podemos combinar que, para início, vamos focar nas
partes da Palavra que nós já compreendemos, mas não praticamos.
• Vamos tomar a decisão de viver a Bíblia, o que já entendemos dela, e o Espirito Santo vai nos ajudar a
compreender o restante com o tempo e estudo.
• Permita que a Palavra de Deus forme e seja a base de seus valores e de suas convicções, e guiem todo
seu viver.
3. Proteja sua MENTE
• Cuidado com o mundo! Cuidado com o que você vê!
• As suas fontes de amizade e informação podem não ser tão confiáveis assim, podem te levar por onde você
não quer ir.
• Se você quiser ser uma pessoa boa, você vai precisar aprender a controlar sua mente, seus pensamentos.
Lembre-se: o pecado sempre começa na mente das pessoas, por isso proteja-a.
• O que nós vemos nos influencia – alguém já disse: “entra lixo, sai lixo”. Se permitimos que nossa mente se
encha de maldades, indecências, lixo mesmo, o que vai sair de nossa boca e coração não terá muito valor...
• “Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz.” (Mat.
6.22).
• Pare de permitir que materiais venenosos entrem em sua mente.
4. Pratique ATOS de bondade
• Se você deseja ser bom, você vai precisar praticar isto, viver esta verdade, dando de si e do seu, perdoando,
abrindo mão de alguns direitos, preferindo honrar ao invés de ser honrado.
• Desenvolva uma vida para servir e não para ser servido e tirar proveito das coisas; decida ser assim,
pratique atos de bondade diariamente. Você será uma pessoa melhor!
• “E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras.” (Heb. 10.24).
CONCLUSÃO:
• A vida cristã não é fácil, mas é eternamente valiosa. E fazer o bem não é sempre fácil, mas há uma
recompensa. Gálatas 6.9 diz: “E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não
houvermos desfalecido.”

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes,
que não muda como sombras inconstantes.”
(Tiago 1:17)

MOTIVOS PARA ORAÇÃO:
Oremos:
• Pelas células e suas multiplicações.
• Pelos líderes.
• Pelos enfermos.
• Por Lucas Fonseca - que está fazendo Jocum no Acre – e agora se encontra em Arequipa-Peru. Onde
há muita bruxaria e idolatria.
• Por Jhonatas – que está fazendo Jocum em Salvador.

