486-AJUSTE O FOCO
26/11/2017 à 02/12/2017
Quebra-gelo: Você está passando por alguma luta? Ou lutando por alguma coisa?
Texto: Filipenses 1:27-29
Introdução: Sempre na nossa vida vamos passar por tempos de luta, de tribulação.
Sempre vamos estar lutando por algo, ou por alguém. Assim é a vida. Nós só
precisamos ajustar o nosso foco para não lutarmos por coisas ou situações que não tem
valor eterno. Quando nos desfocamos e lutamos por coisas ou circunstâncias que não
tem valor eterno, gastamos nossos dias e esforços, tempo e energia em situações
desnecessárias. O que tem valor para Deus são – VIDAS - pessoas que eu e você
conhecemos e que precisam conhecer o Senhor; relacionamentos que eu e você temos e
que precisam ser restaurados; magos, falta de perdão, rancor que precisam ser
eliminados; família que precisa ser unidade e amada. Isso tem valor para Deus.
Para aquele que não crêem em Deus, só resta a vida nessa terra; portanto, é natural que
lutemos pelos valores terrenos como: dinheiro, popularidade, poder, prazeres e
prestígios. Para Paulo, entretanto, viver significava desenvolver valores eternos e falar
com que entendessem a vida sob a perspectiva da eternidade. Todo o propósito de Paulo
nesta vida era falar corajosamente a respeito de Cristo e de se tornar semelhante a Ele.
Desenvolvimento: Vamos lutar focados...
1-Focado na Unidade (v.27): Paulo encorajava os crentes a se manterem unidos e a
permanecerem firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé
evangélica. Precisamos ter coragem para resistir às lutas internas e sustentar o propósito
comum de servir a Cristo.
2-Focado na Intimidação (v.28): Satanás sempre vai tentar nos intimidar com alguma
circunstancia, com alguma situação, ou ainda com alguma pessoa. São momentos que
nos sentimentos afrontados e podemos até paralisar por causa do medo. Mas Paulo diz
que quando nos mantemos unidos não sedemos a intimidação de Santanás.
3-Focado no Sofrimento (v 29): Nós somos humanos, e o sofrimento faz parte da
humanidade. Precisamos cuidar da com a forma como a modernidade está encarando o
sofrimento. Para muitos o sofrimento é uma doenças, um descontrole emocional.
Alguns dias atrás ouvi a Beh e a Lala falando “estou estressada, estressada,
estressada...”. Na hora eu chamei-as e perguntei “Vocês estão o que?”, “Estressadas
mãe”. “Vocês sabem o que é estresse?” O estresse pode ser bom ou ruim. O viver
estressado significa um acumulo de pensamentos, tarefas e esgotamento mental. Então
falei para elas “Eu penso que vocês tiveram dias bem corridos e por isso estão cansadas.
Então vão tomar u banho bem gostoso, esquece o celular, vão comer e dormir, para
descansar. Porque se vocês estão estressadas agora, daqui alguns anos vão infartar”

Precisamos pedir clareza, discernimento para o Espírito para identificar o que estamos
sentindo e assim SOFRER DIREITO. As vezes você não está com depressão, mais com
uma tristeza profunda por causa de algo serio que está passando.
Paulo considerava um privilégio sofrer por Cristo. Por causa de nossa natureza, não
consideramos o sofrimento um privilégio. Mas, se representarmos fielmente Cristo em
nosso sofrimento, nossa mensagem e exemplo afetarão positivamente tanto a nós como
aos outros. O sofrimento traz os seguintes benefícios adicionais...
•
•
•
•

Afasta nossos olhos dos prazeres terrenos;
Extirpa o crente superficial;
Fortalece a fé daqueles que o suportam;
Serve como um exemplo a ser imitado pelo outro.

Quando sofremos por nossa fé, não significa que fizemos algo errado. Na verdade, o
que acontece é exatamente o oposto, o sofrimento é prova de que continuamos a ser
fiéis. Use o sofrimento para construir seu caráter.

Conclusão: Permaneça focado nas coisas lá do alto, na eternidade, com unidade,
vencendo a intimidação e sofrendo direito. Só assim será livre para viver e servir,
dedicando sua vida ao que realmente importa.

Por: Pra. Debora

OBSERVAÇÃO:
- Dia 04/12 (domingo) às 9h no templo da Igreja Concílio Local Ordinário para
aprovação de planejamento e calendário.

-O Concílio é uma convocação para todos os membros. É uma responsabilidade de
cada um de nós membros da igreja para o bom andamento da nossa amada igreja.

