FRUTOS DE ARREPENDIMENTO

Maio
ESTUDO - 2

MOMENTO DA VISÃO
Nessa semana queremos focar nos frutos a serem produzidos por uma vida de arrependimento. Toda mudança
de mente, pelo Espírito, gera uma mudança no comportamento, que envolve mudanças em nossas reações e
posturas.
O que a Bíblia fala destas nossas atitudes, como viver nesta nova dimensão o ensino de Jesus? É o que
vamos estudar hoje, ore e peça ao Senhor para lembrar-lhe de uma situação em sua vida onde houve uma
mudança radical, na qual tenha percebido a ação do Espírito de Deus.
QUEBRA GELO:
Pergunte em sua célula:
1. Você já se arrependeu de ter feito algo?
2. Qual a diferença para você entre arrependimento e remorso?
TEXTO: Lucas 3:8
INTRODUÇÃO:
Diante desta verdade do texto, um próximo passo seria: “o que devemos fazer então?” Se esta é sua pergunta,
a dos seguidores de João Batista também o era.
Vamos fazer a leitura em João 3:10 a 16:
"O que devemos fazer então?”, perguntavam as multidões. João 3:10
Quais são os frutos esperados de uma vida em arrependimento?
Com certeza para cada mudança teremos um fruto, mas no geral podemos colocar as mudanças em três
vertentes:
1. FRUTOS DE GENEROSIDADE (V.11)
• João respondia: "Quem tem duas túnicas reparta-as com quem não tem nenhuma; e quem tem comida
faça o mesmo".
• João dizia as multidões, que arrepender-se significava olhar para além de si. Temos aprendido como Igreja
a sermos doadores. O Ano da doação passou, mas o princípio ficou instalado em nós. Quando tenho uma
vida de transformação, alegro-me no partir, não vivo na pressão do reter, faço como Jesus que deu sua
própria vida por nós.
• PARA PENSAR: Qual sua atitude diante de um ambiente de generosidade? Qual sua reposta para as
necessidades de outros?
2. FRUTOS DE INTEGRIDADE (V.13)
• Ele respondeu: "Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado".

•
•
•

Para os publicanos, responsáveis pela arrecadação das taxas, tributos e impostos, João disse que, o que
era esperado deles, estava ligado com sua integridade. Não foi lhes pedido que abandonassem seu ofício,
mas que o fizessem com diligência e transparência.
Em sua caminhada com Cristo, perceba quando tem se distanciado de uma vida íntegra, avalie cada
atividade que você faz, toda função exercida, e veja se há uma postura de um caráter aprovado.
PARA PENSAR: Como está sua integridade em todas as áreas de sua vida?

3. FRUTOS DE SATISFAÇÃO (V.14)
• Ele respondeu: "Não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente; contentem -se com o seu
salário".
• Por último João se volta aos soldados e direciona suas palavras para que eles tenham uma conduta que
demonstre uma vida satisfeita. Você não deve manipular, ou acusar para proveito próprio, mas sim se
contentar com o que tem e com a suficiência de Jesus.
• PARA PENSAR: Quais são suas principais queixas? Elas estão voltadas para o que não tem ou para o
que precisa?
CONCLUSÃO
• João anunciava a vinda de Jesus, dizendo que ele viria com o Espírito Santo e com fogo, isto já aconteceu
vivemos na era da graça e do cumprimento desta promessa.
• Então diante disto, medite comigo sobre o poder do Espírito e do fogo em sua vida. Se a água e um homem
fiel como João trouxeram grandes transformações, o que dizer do tempo que vivemos hoje? Vamos
revolucionar nossa vida de arrependimento e ponto de impactar outros.
• João respondeu a todos: "Eu os batizo com água. Mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que
não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o
Espírito Santo e com fogo. (Mateus 3:11)
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo,
mas para que este fosse salvo por meio dele.”
(João 3:17)

