DEUS QUER MAIS DE VOCÊ

Outubro
ESTUDO - 5

MOMENTO DA VISÃO
Em nosso último estudo dessa série, veremos sobre o compromisso que precisamos ter com Deus e a
integridade que precisamos ter como cristãos autênticos. Lembre-se sempre que estamos caminhando para o
alvo, ainda não chegamos lá.
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Como você classificaria uma pessoa íntegra?
2. Você é assim?
3. Existe alguma área em sai vida que você precisa melhorar?
TEXTO: 2 Coríntios 9:8
INTRODUÇÃO:
• Atualmente há dois grandes problemas na vida dos crentes de modo geral: baixo índice de compromisso e
crise de integridade.
• As igrejas possuem um grande número de pessoas descomprometidas, sem falar da falta de integridade.
• Não podemos permanecer impassíveis a esse quadro, nem nos conformar; em vez disso, precisamos nos
manter fiéis a Deus (olhando sempre para Cristo).
• É a Cristo que prestaremos contas de tudo: nossa vida pessoal, familiar e ministerial.
• Precisamos entender que só existem duas forças operando no mundo: Deus, que deseja a unidade, e o
Diabo, que quer a separação.
• O Senhor faz convergir em Cristo todas as coisas (Efésios 1:10), e Cristo não aceita neutralidade: "Aquele
que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha” (Lucas 11.23).
• Você precisa tomar a decisão definitiva de assumir sua vida cristã, o que implica compromisso e integridade.
• Os problemas que enfrentamos na vida cristã e na igreja se resumem basicamente à inobservância prática
desses dois itens. Lembre-se de que a igreja é o principal instrumento de Deus para uni-los.
• A crise vivida nas igrejas hoje pelos crentes é semelhante à vivida nos tempos do profeta Jeremias: “Seja
a vergonha a nossa cama e a desonra, o nosso cobertor. Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto
nós como os nossos antepassados, desde a nossa juventude até o dia de hoje; e não temos obedecido ao
Senhor, ao nosso Deus” (Jeremias 3:25).
• Precisamos refletir numa questão muito séria: o pecador não conhece seu pecado. Deus não aceita, não
compactua com o pecado.
• A igreja começa a decair quando descuida do elevado conceito de Deus.
• Que todo membro e líder de nossa igreja compreenda definitivamente que Deus deseja de cada um de nós
um alto nível.
• Conta-se uma história que pode ilustrar isso muito bem: Rafael pintava os famosos afrescos do Vaticano
quando alguns cardeais pararam diante de um afresco do apóstolo Paulo e disseram: “A face de Paulo está
vermelha demais”. Ao que Rafael rapidamente respondeu. “Ele cora ao ver nas mãos de quem está a igreja
hoje".

•
•

Será que isso se aplica só à igreja da época renascentista? Será que também não diz respeito a nossa
igreja, hoje?
Deus quer mais de sua vida cristã. Ele quer que você:

1. Dependa de seu poder e de sua graça
• “E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça [...]”.
• Entenda que não é você quem vai fazer a obra, mas Deus. Ele o fará por seu poder e graça. Você precisa
apenas confiar e temer.
• A igreja é uma família que se reúne para encorajamento, nutrição espiritual e disciplina. Juntos, fazemos
nossa parte, mas o poder para o realizar pertence a Deus, segundo sua graça: “Alguns confiam em carros
e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus” (Salmos 20.7).
2. Tenha uma vida íntegra
• “[...] para que em todas as coisas [...]”.
• O que você faz quando ninguém está olhando? Você é pessoa de uma só palavra? A integridade de alguém
pode ser vista nas atitudes, no comportamento e nas decisões.
• Seja íntegro nas pequenas coisas — ao assistir à TV, ao navegar na internet; e nas grandes — ao investir
seu dinheiro, ao viver sua vida! As coisas valiosas são as do Reino de Deus.
• Para viver de modo íntegro, mantenha a simplicidade em tudo o que fizer. G. K. Chesterton disse: “Há duas
maneiras de você conseguir o suficiente: uma é continuar a acumular mais e mais. A outra é desejar menos”.
• O bispo Agostinho de Hipona, em seu livro Confissões, disse: “Toda fartura que não seja o meu Deus, é
pobreza para mim”.
• Pense muito nisso! Carisma e caráter precisam andar juntos!
3. Dedique mais tempo a Deus
• “[...] em todo o tempo [...]”.
• Deus quer fidelidade em todas as coisas e em todo o tempo.
• A fidelidade não pode ser temporária ou esporádica, mas real e ininterrupta.
• Deus deseja que você use melhor seu tempo, dedicando-se mais a ele.
• Você tem uma vida, dons e talentos. Pense por um instante:
o O que você faz na igreja?
o O que você faz em casa?
o Quanto tempo você reserva para ler a Bíblia?
o Quanto tempo você reserva para a oração?
o Qual sua contribuição diária para o Reino de Deus?
• Responda a essas perguntas para si mesmo e inicie uma verdadeira revolução em sua vida a partir de hoje!
• Afinal, para quem você vive? Você pode fazer mais com seu tempo!
4. Prepare-se para uma vida abundante
• “[...] tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra”.
• Se você fizer sua parte com integridade e comprometimento, esteja certo de que sua vida será abundante.
Deus quer o melhor para seus filhos.
• “Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno
conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude” (2 Pedro 1:3).
• Deus lhe deu tudo! Deus quer fazer uma grande obra, uma obra transbordante em sua vida e nesta igreja,
por meio de você. Portanto, não se omita, não fuja, não ignore e não tenha medo! Deus apenas começou!
Conclusão
• Deus quer mais de você. Ele deseja que você:
o Dependa de seu poder e de sua graça;
o Tenha uma vida íntegra;
o Dedique mais tempo a ele;
o Prepare-se para uma vida abundante e transbordante.
• O padrão de Deus para a vida do cristão é bem mais alto que muitos pensam. Exige comprometimento.
Talvez esse seja o motivo por que muitos se recusam a seguir a fé cristã!

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“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.”
(Filipenses 3:12)

