507-CORAÇÃO AQUECIDO
20/05/2018 à 26/05/2018

QUEBRA-GELO: Você já sentiu seu coração aquecer/queimar com uma Palavra de
Deus? Qual foi a Palavra?
TEXTO BÍBLICO: Romanos 1:16-17
INTRODUÇÃO: Os irmãos João e Carlos Wesley, pastores anglicanos, embora muito bem
intencionados, fracassaram em sua viagem missionária aos Estados Unidos que durou apenas 18
meses. Frustrado e deprimido, João Wesley exclamou: “fui à América evangelizar os índios,
mas quem me converterá?”.

Durante uma grande tempestade na travessia do Oceano Atlântico, João ficou
profundamente impressionado com a confiança e tranquilidade demonstradas por um
grupo morávio de cristãos pietistas que alegremente cantavam e louvavam ao nome de
Jesus diante da perspectiva da morte. Tal atitude contrastava com os sentimentos de
medo da morte e do juízo final. Tais experiências são o início de uma crise que o levará
a uma grande descoberta!
O problema é que eles não conheciam a graça de Deus. Quando Carlos Wesley ficou
doente a ponto de quase morrer, foi interrogado sobre aquilo em que depositava
confiança para a vida eterna. Sua resposta foi: “Tenho empregado meus melhores
esforços para servir a Deus.” Como o amigo que fizera a pergunta parecesse não ficar
completamente satisfeito com a resposta, pensou Carlos: “Pois quê? Não são meus
esforços razão suficiente para a esperança? Despojar-me-ia de meus esforços? Nada
mais tenho em que confiar.” (Vida do Rev. Carlos Wesley, de João Whitehead, p. 102).
Embora vivessem uma vida de rigorosa renúncia em busca da santidade que lhes
garantisse o favor divino, por esta via, João e Carlos jamais alcançaram a paz e a alegria
oriundas da certeza da salvação.
Foi somente no dia 24 de maio de 1738, numa pequena reunião, ouvindo a leitura de um
antigo comentário escrito pelo reformador Martinho Lutero sobre a Carta aos Romanos
que João Wesley sentiu seu coração aquecer-se de modo sublime, por haver
compreendido perfeitamente a essência do Evangelho de Cristo, renunciando toda
confiança em suas próprias obras e passando a confiar inteiramente no Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo.
Após esta maravilhosa experiência, Wesley continuou se esforçando para agradar a
Deus em tudo, porém não como um meio de se alcançar a salvação, mas como produto
da fé e como resultado da graça; não como raiz, mas como fruto da graça santificadora.
Nossos frutos são frutos do Espírito que opera graciosamente em nossos corações!
Esta chama acesa no coração de Wesley não foi fogo de palha! Tal experiência produziu
uma verdadeira revolução e mudou sua perspectiva do Evangelho e da missão da Igreja.
Wesley tornou-se um pregador fervoroso e incansável da justificação pela fé na cruz de
Cristo e do poder do Espírito Santo para transformação e santificação de indivíduos e
comunidades inteiras.

DESENVOLVIMENTO: Essa foi a experiência de John Wesley. Ele foi queimado
pelo poder do Espírito Santo e sua vida nunca mais foi a mesma. Suas missão, visão e
valor foram transformados. E hoje aqui estamos nós a Igreja Metodista, fruto de um
coração aquecido e transformado
1-A justiça pela fé (Rm 1:16-17): Não somo salvo por causa das coisas, obras, ou
atividades que fazemos para Deus. Somos salvo pela graça (Ef 2:8), é um presente de
Deus, não porque merecemos, mas porque Ele nos amou primeiro (1 Jo 4:19). E
recebemos esse presente através da fé (Ef 2:8), através da confiança em Deus. E nos
justificou (Rm 5:1 e 8:1), ou seja fomos reconciliados Deus. Após aceitarmos Jesus
como Senhor e Salvador, temos paz com Deus. Ter paz com Deus significa estar
reconciliado com Ele; não existir mas hostilidade entre nós e o Pai; nenhum pecado
bloqueando nosso relacionamento com Ele. Só é possível ter paz com Deus porque
Jesus pagou por nossos pecados ao morrer por nós na cruz.
2-Não se envergonhe do evangelho é poder de Deus (v.16): Paulo não se envergonhava
porque pregava (falava, vivia) sobre as boas Novas a respeito de Cristo. Uma mensagem
de salvação que tem poder para transformar vidas, e é destinada a todos, sem exceção.
Quando você se sentir constrangido, lembre-se do significado das Boas Novas. Se fixar
sua atenção em Deus e no poder Dele, não sentirá vergonha de viver para Ele, de falar
Dele, de anunciar Ele.
3-Agradar a Deus (Gl 1:10): Depois da dessa experiência John Wesley queria agradar a
Deus e obedece-Lo não por obrigação, ou medo, mas por gratidão, por amor.
Precisamos ter nosso coração aquecido pela Palavra de Deus para podermos
experimentar um vida de amor a Deus. Se não formos aquecido pela Palavra, cheios do
Espírito Santo, olharemos para a Bíblia como um livro de regras e proibição, quando na
verdade ELA É UM LIVRO DE AMOR E LIBERTAÇÃO.
4-Ide e fazei discípulos (At 1:8 e Mt 28:19-20): Quando somos cheio do Espírito Santo
a Palavra e a ação do Espírito Santo gera um revolução em nossa vida e a partir da nossa
vida. E assim seremos testemunhas (é aquele que fala do que vê e vive) Dele,
verdadeiros discípulos e discípulas. E cumprir o “ide” será um revolução de amor.
Nossa vida hoje, o sermos cheios do Espírito Santo hoje marcará vidas que nem
podemos imaginar, mas podemos acreditar.
CONCLUSÃO: Você deseja aceitar Jesus com seu Senhor e Salvador e viver pela
justiça da fé? Você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo? Ser cheio Dele?
Então vamos orar.
Por: Debora Ap Santana Silvestre
Fonte da introdução: metodista.org.br

Obs: Discipuladores essa semana vamos ministrar sobre “A experiência do coração
aquecido” para lembramos nossa história como Metodista, mas essa data só tem

significado para aqueles que experimentam o ser cheio do Espírito Santo, se não é
somente mais uma história, mais um testemunho. Então ore, clame a Deus, jejue
(mesmo os discipuladores e discpuladoras que não estão na equipe de trabalho do
Encontro com Deus são convidados a fazer o jejum junto com a equipe, pois equipe não
é somente quem vai trabalhar lá no fim de semana, mas todos nós somos uma grande
equipe de trabalho de Deus – 20 à 26/05, 8 horas de jejum; 27 à 01/05, 10 horas de
jejum) essa semana antes de ministrar seu GE. Clame pelo derramar do poder do
Espírito Santo sobre seus discípulos e discípulas. Eu creio, eu oro, e por isso falo (2 Co
4:13) do batismo no Espírito, para alegrai nossa enquanto filhos e filhas de Deus, para
salvação dos perdidos e para a GLÓRIA DE DEUS (missão, visão e valor).
Também oriento cada discipulador e discipuladora à assistir o filme “Wesley – um
coração transformado pode mudar o mundo (editado para fins...) no You Tube antes de
ministrar seu GE essa semana e depois da ministração motive seu grupo a assistir
também.
Com amor que verdadeiramente vem do coração de Deus (por que fui aquecida e
queimada com esse amor) para o meu coração por você discípulo, discípula, ovelha
querida...
Pra. Debora

