DEIXANDO AS FRAUDAS

Agosto
ESTUDO - 2

MOMENTO DA VISÃO
Fato é, que muitas vezes, ficamos muito tempo no mesmo nível, não crescemos, não desenvolvemos algumas
áreas de nossas vidas. Somos como aqueles discípulos que não despontam! Andamos com Jesus, como os
outros, mas não vemos diferença, mudanças, muita coisa nova na nossa vida!
QUEBRA GELO:
Pregunta na sua célula:
1. Para você é, em qual nível espiritual você está hoje?
2. Será que está satisfeito com o que está vivendo, ou muito aquém do que gostaria de viver?
TEXTO: 1 Coríntios 13:11
INTRODUÇÃO:
 Você só pode levar as pessoas, aonde você foi primeiro
 Se você não foi a lugar nenhum, não pode levar a ninguém a nenhum lugar
 Esse texto nos confronta nos tira da zona de conforto! Leva-nos a romper mais e mais...
 Quais são as áreas que você precisa crescer?
 Quero citar algumas, e de repente baseados nisso você vai se identificar!
 É coisa de gente grande espiritualmente...
1. VENCER CADA DIA RECARREGADO – Heb. 5.12-14
 Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os
princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, e não de alimento sólido! Quem se
alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para
os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal.
 Quem quer ir longe precisa recarregar, senão vai dar um "piti" a qualquer momento.
 Recarregar é ser reabastecido com o maná do dia, com o alimento espiritual do dia.
 TODO O DIA A MESA ESTARÁ PRONTA, SENTAR NELA É OPÇÃO SUA.
 QUEM MATA O SEU TEMPO, NÃO É UM ASSASSINO, MAS SIM UM SUICIDA!
 SEM JESUS EU VIVIA 24H, MAS PARECIA 2H. COM JESUS EU VIVO AS MESMAS 24H, MAS PARECE
48H. SÓ COM ELE TEM ESPAÇO PARA TANTA INTENSIDADE
 Saiba aproveitar melhor o seu tempo! Passe mais tempo de qualidade com o Senhor! Ele te quer...perto!
 Uma frase antiga dizia:
 POUCA ORAÇÃO POUCO PODER, MUITA ORAÇÃO MUITO PODER, NENHUMA ORAÇÃO NENHUM
PODER
 Quantas vezes você come por dia? Café da manhã, almoço, café da tarde, as vezes um açaí no final da
tarde e ainda janta...e as vezes ainda rola aquela pizza, lanche com a galera no final de noite. Minha
pergunta diante disso é: Quantas vezes você ora durante o dia?



SE VOCÊ ESTÁ À PROCURA DE UMA RELIGIÃO QUE O DEIXE CONFORTÁVEL, DEFINITIVAMENTE
EU NÃO LHE ACONSELHARIA O CRISTIANISMO (C. S. LEWIS).



No Cristianismo nós somos chamados a morrer para nós mesmos, morrer para as nossas vontades.



Umas dicas:
 Passe mais tempo lendo a bíblia do que as notícias do Facebook (princípio de ler a palavra)
 Passe mais tempo com Deus do que na internet (princípio de oração)
 Tome menos Coca-Cola e coma menos chocolate (princípio do jejum)



Descida crescer, abandonar a vida mesquinha, sem resultados, seca, fria...VÁ PARA O PRÓXIMO NIVEL!



É coisa de gente grande espiritualmente...

2. LEVAR O LIXO PARA FORA – 1 João 3.9
 Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele; ele
não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus.
 O texto é muito claro!
 Viver com Jesus não quer dizer nunca pecar, mas significa que você não precisa ser escravo do seu pecado.


Quais são as áreas da vida que você ainda não rompeu?
 pornografia
 mentira
 orgulho
 mão boba no namoro
 ira
 e por ai vai...





PECADO É UMA ROUPA QUE NÃO SERVE EM UM CRISTÃO
Pecado nunca vai estar na moda de JESUS! Nós somos chamados a santidade.
“Sejam santos, porque eu sou Santo” 1 Pe. 1.16



A bíblia diz muito a respeito de santidade:
 Sem santidade ninguém verá a Deus
 Se santificarmos o Senhor faz maravilhas



Mas nós escolhemos viver cegos e sem as maravilhas de Deus!



EI! Acorde hoje mesmo, o seu pecado está te matando aos poucos! Satanás não brinca de pecar, ele precisa
só de uma oportunidade para arrebentar a sua vida! Corra hoje para os seus braços e deixe o pecado para
trás.



É coisa de gente grande espiritualmente...

3. SER MADURO PARA VIVER GRANDES EXPERIÊNCIAS – Exô. 3.1-5
 Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midiã. Um dia levou o rebanho para
o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o Anjo do Senhor lhe apareceu numa
chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não
era consumida pelo fogo. “Que impressionante!”, pensou. “Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de
perto.” O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça Deus o chamou:
“Moisés, Moisés!” “Eis-me aqui”, respondeu ele. Então disse Deus: “Não se aproxime. Tire as sandálias dos
pés, pois o lugar em que você está é terra santa”.


UAU! Que experiência!



Pode citar também:
 O próprio Moisés ao ver o Mar se abrir;
 Josué vendo os muros caírem;

 Isaias recebendo um toque em seus lábios;
 Os discípulos na multiplicação dos pães;
 Tomé tocando nas cicatrizes de Jesus...










Os 18 anos é uma coisa que todo jovem anseia. As “melhores” experiências vem depois da maior idade.
Dirigir carro, faculdade, namoro, casamento, filhos, carreira, chegar mais tarde em casa...etc!
Assim também acontece com Deus! Quanto mais maduro, você vive maiores experiências com Deus!
A maturidade é conquistada no ambiente de intimidade com Deus. Ouço muitos jovens dizendo: Como eu
queria pregar, como eu queria estar lá em cima, ser usado por Deus e etc. Mas deixa eu te dizer uma coisa:
SÓ PROCURA PÚLPITO QUEM NÃO TEM ALTAR
Se é o seu chamado, isso vai acontecer!
A REALIZAÇÃO DO NOSSO CHAMADO É FRUTO DA NOSSA INTIMIDADE
E mais um monte!
Mas a pergunta é: Quais são as suas experiências com Deus? O que você já viveu com Deus em relação
ao sobrenatural? Natural todos vivem... mas estamos falando de um nível mais profundo!
QUEM VIVE O MUNDO NATURAL, SÓ TERA EXPERIÊNCIAS DO MUNDO NATURAL. QUEM VIVE NO
SOBRENATURAL, TERA EXPERIÊNCIAS DE UM DEUS SOBRENATURAL!

CONCLUSÃO
 Quantos querem mais de Deus aqui?
 Estamos diante de um Deus sobrenatural...e Ele quer te levar a um nível mais alto!
 O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu
um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de
Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha oito dias de vida, Abraão o circuncidou,
conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com cem anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu
filho. E Sara disse: “Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo”. E acrescentou:
“Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo eu lhe dei um filho em sua velhice!” O menino
cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Gên.21.18.
 Deixa eu te dizer algo. Festa na bíblia está relacionada à salvação. Quando nós amadurecemos o que
acontece é que somos usados por Deus para alcançar mais um para Jesus, mas enquanto somos crianças,
isso dificilmente acontece.
 Minha sugestão para você hoje é: LARGUE A MAMADEIRA! E esteja preparado para o que Deus vai
colocar em suas mãos!
 É isso que Deus quer de nós! Dar uma festa na nossa vida...mexer conosco! Balançar nossas estruturas!
 E aí, está disposto?
 Vamos juntos...Deus tem mais! MUITO mais!
 Só se você não quiser que você não vai viver o melhor Deus na sua vida!

