ACERTE O ALVO DA VIDA

Outubro
ESTUDO - 4

MOMENTO DA VISÃO
Hoje veremos a importância de acertar o alvo. Nossa vida é uma constante luta, queremos sempre acertar as
coisas que fazemos, na vida espiritual também é assim. Os nossos frutos mostrarão quais os alvos que estamos
acertando.
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Se você fosse uma árvore que árvore você seria?
2. Para você qual é o pecado que você acha mais fácil de cometer?
3. E qual o pecado mais difícil de você cair?

TEXTO: Filipenses 3:12-21

INTRODUÇÃO:
• Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso (Filipenses
3.21b).
• O significado da palavra grega para “pecado” é errar o alvo. Significa que acertamos o alvo quando fazemos
a vontade de Deus, mas erramos quando não realizamos a vontade divina. Nossa missão neste mundo é
prosseguir para o alvo!
• Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para
isso também fui alcançado por Cristo Jesus (v. 12).
• Muitos cristãos vivem sem alvo: “Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem
esmurra o ar” (1 Cor. 9:26).
• Tenha em mente seu alvo: fazer a vontade de Deus! Só assim você acertará o alvo da vida.
• Você acertará o alvo da vida quando:
1. Reconhecer que Deus está trabalhando em sua vida (v. 13)
• “Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado”. Deus está edificando sua vida. Reconheça. Você
não está plenamente santificado, mas em processo de santificação.
• Cuidado com o pecado, com as influências maléficas da carne e com as brechas em sua vida! Satanás está
ao seu redor procurando devorá-lo (1 Ped. 5:8).
2. Olhar para a frente e prosseguir (v. 13b, 14)
• “mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão
adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus”.
• Pare de olhar para trás (passado), para os lados (outros).
• Olhe para a frente. Lá está o alvo: uma vida melhor, a esperança, a glória, a vida eterna: “pois vocês estão
alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas” (1 Ped. 1:9).

3. Ouvir o que Deus lhe diz (v. 15)
• “Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e, se em algum aspecto
vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá”.
• Talvez você esteja ouvindo muitas pessoas e o próprio eu, por isso não consegue ouvir a Deus!
4. Decidir viver o presente (v. 16)
• “Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos”.
• Hoje, é o dia que o Senhor fez. Este é o tempo de construir seu futuro, escrever sua história e ajudar a
escrever o futuro e a história de muitas pessoas. Viva a fé que Deus lhe concede!
5. Viver uma vida única e verdadeira (v. 17-19)
• “Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes
apresentamos.
• Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos
da cruz de Cristo.
• O destino deles é a perdição, o seu deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso; só pensam
nas coisas terrenas”.
• O destino dos incrédulos, dos de fé dissimulada, é a perdição, pois se atêm às coisas da terra! Em que você
pensa durante a semana?
6. Demonstrar uma vida transformada (v. 20,21)
• "A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus
Cristo.
• Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos
corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso".
• Quem deseja viver uma vida no céu precisa mudar sua vida aqui! A vida transformada foge das obras da
carne! Paulo diz em Gálatas 5.19-21:
• Ora, as obras da carne são manifestas:
o Imoralidade sexual - pornografia, fornicação, adultério, homossexualismo, lesbianismo, depravação
etc.
o Impureza e libertinagem - maldade, palavrões, desobediência etc.
o Idolatria - culto ao corpo, amor ao dinheiro, buscar as coisas da terra como fim.
o Feitiçaria - relacionamento místico com o oculto.
o Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja - problemas de relacionamento
com inimigos, irmãos e familiares, maledicência.
o Embriaguez, orgias e coisas semelhantes - vícios, promiscuidade, mentira, perversões etc.
• Eu os advirto, como antes já os adverti: Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o Reino de Deus.
• Igreja, existe um alvo. Vamos buscá-lo! Deus quer vidas transformadas em sua obra. Nossa vida e,
consequentemente, nossa igreja precisam melhorar seu padrão diante da sociedade.
Conclusão
• Acerte no alvo da vida! Faça a vontade de Deus:
o reconhecendo que Deus trabalha em sua vida (v. 13);
o olhando para a frente e prosseguindo (v. 13b, 14);
o ouvindo o que Deus lhe diz (v. 15);
o vivendo o presente (v. 16);
o vivendo uma vida única e verdadeira (v. 17-19);
o demonstrando uma vida transformada (v. 20,21).
• Você tem acertado o alvo?

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio?
Corram de tal modo que alcancem o prêmio.”
(1 Cor. 9:24)

