QUEM É VOCÊ ?
Romanos: 2: 1 a 21
1-2 A humanidade caiu num abismo cada vez mais fundo.
Mas, se você pensa que está em nível mais elevado de onde
pode apontar o dedo para os outros, esqueça.
Cada vez que você critica alguém esta se condenando.
Você é tão errado quanto você critica.
Criticar os outros é uma forma bem conhecida de ignorar os
próprios crimes e erros.
Mas Deus não é enganado tão facilmente. Ele vê através da
cortina de fumaça e o responsabiliza pelo que você faz.

3-4 Ou você acha que conseguiria distrair a atenção de Deus
dos seus erros apontando o dedo para os erros dos outros?
Ou que por ser um Deus tão bondoso, ele o deixaria livre
de obrigações?
É melhor pensar direito, desde o principio. Deus é bom, mas
não é bobo. Por sua bondade Ele nos toma pela mão e nos
conduz a uma mudança radical de vida.

5-8 Não há como escapar. Rejeitar Deus ou fugir Dele é
como jogar lenha na fogueira. Um dia o fogo intenso e
alto, o julgamento justo e ardente de Deus, ira queimar
tudo.
Não se engane: porque todos no fim terão o que
merecem.
Vida de verdade para quem age do lado de Deus e fogo
para quem insiste em viver como bem entende, pela lei do
menor esforço.

9-11 Se você age contra sua natureza, ira se destruir, não
importa sua origem, a sua criação ou a sua formação. Mas
se você aceitar o jeito de Deus fazer as coisas, a
recompensa será maravilhosa, nesse caso também não
importa a origem ou formação. Ser judeu não é garantia
automática de aprovação.
Deus não se orienta pelo oque os outros dizem (ou pelo
que você pensa) de você. Ele tem seus critérios.

12-13 Se você peca sem saber Deus leva isso em
consideração. Mas se você peca de modo consciente, a
história é outra.
O mero ato de ouvir a lei de Deus é perda de tempo se
você não faz o que Ele manda.
Praticar não é apenas ouvir, é que faz diferença para Deus.

Depois da sua salvação e de andarmos em santidade, qual é
a nossa missão aqui na terra?

Para andarmos julgando os irmãos? Será que você não esta
fazendo o mesmo?
Andar conforme o pecado do irmão?
Questiona direções do discipulador?
Você esta vivendo na igreja para andar conforme quem?
Cristo? Então porque você se incomoda tanto com oque o
outro faz? Você tem que acreditar nas autoridades.
Com o que você esta realmente preocupado?

A célula esta monótona,
Não me sinto incluso nos jovens ou no meio da igreja,
Ninguém me ama ninguém me quer,
Ainda não me sinto preparado,
Aquele esta em melhores condições do que eu,
Fulano não me cumprimentou hoje na reunião,
A ciclana esta com uma cara!!
O pastor nunca foi na minha casa!!
“A verdadeira recompensa não vem das mãos de quem
você esta servindo aqui na terra, mas vem de Deus.”

Quando Adão pecou Deus pg. Cadê você? Onde você esta?
MT 15:8 e 11 São muito exigentes para guardar a tradição,
mas pouco exigente para guardar a lei... e o que contamina
não é o que vocês comem mas o que sai de vocês.
O que sai da boca contamina o homem.
O coração é revelado quando a gente fala “a boca fala do que
esta cheio o coração”
“O que falar”, o cuidado com os boatos e com os boatos vem
também o “achometro”. Devemos vigiar aquilo que vamos falar.
Qual a motivação do seu coração?
Temos que tomar cuidado com o Individualismo, egoísmo.
Você esta perdendo tempo?
O que tem dentro do teu coração?

Pv. 4: 23 a 27 Vigie sempre os seus pensamentos: dele
depende sua vida!
Não se distraia com conversas maldosas; evite a falsidade,
mentiras e fofocas.
Mantenham os olhos fixos a frente, não se distraia com
coisas fúteis.
Olhe sempre pra onde anda, e que o chão onde pisar seja
bem firme.
Não olhe nem para esquerda e nem para direita e fique
bem longe da maldade.
Devemos então falar menos e agir mais?
Eu quero que meu povo volte a essência que é Cristo

A nossa autoridade é para levar salvação e não
condenação com a nossa boca.
No mundo por ai há tantas crianças confusas sem
orientação, os jovens sem rumos entregues as bebidas
e drogas, pais em pé de guerra dentro de casa, o
alcoolismo e a perversão se estabiliza dentro da vida
familiar, doenças, depressões um vácuo espiritual.
Cadê você? Onde você está? Ainda esta se tratando?
Há quanto tempo?
Rm 10: 8a15

AINDA SOBRE FOLHAS E FRUTOS
A informação que recebi sobre as árvores com muitas
folhas e poucos, ou nenhum fruto, ainda ecoa em minha
mente...
É algo realmente desalentador você ver um espécime de
alto impacto visual, uma folhagem linda, tronco e galhos
vigorosos, uma sombra fantástica, mas a “única” coisa que
ela não tem, são os frutos, que garantirão a sobrevivência
de sua espécie e servirão de alimento para inúmeras
outras...
No tempo em que vivemos, nos impressionamos muito
com a aparência exterior. A preocupação com o visual,
com a primeira impressão, com o parecer e o fazer antes
do ser... a supervalorização do belo, do prazer, do poder...
todos estes são sinais exteriores, muita das
vezes mantidos a um preço exageradamente alto e sem
refletir a real situação interior do ser que os manifesta!!!

Mas no tempo do “fruto”, ele falha, Não existem a
disposição e o tempo necessários à sua produção. A vida
assim fica estéril, incapaz de se reproduzir, tudo que terá
produzido então, será mera aparência exterior, que logo
será esquecida por todos. Não haverá sucessão, a
semente não permanecerá, a espécie se extinguirá...
O que dizer de nossas atividades “espirituais” ou
“religiosas”, quantas vezes estamos fazendo grande
alarido e verdadeiros “shows” pirotécnicos. Muita
folhagem, visual, fumaça, e pouca ou nenhuma vida!
Quanto de nosso esforço está focado apenas na
aparência, sem a essência, e portanto, sem fruto
verdadeiro.

O que de nossa vida permanecerá? O que temos feito
com nosso tempo? Talentos? Recursos pessoais e
materiais?
Quem passa por nós se impressiona com nossa
aparência e se vai, ou pode repousar em nossa sombra e
saborear dos frutos que estamos produzindo?
Fomos todos criados para crescer e multiplicar, isto é
parte do mandato original da criação humana...
Que a graça de Deus nos conduza pelo caminho da
frutificação abundante e abandonemos o fútil legado de
nossa geração, de produzirmos apenas folhagens
abundantes.

Conquistando almas
A palavra Cristão quer dizer parecido com Cristo, ser
semelhante a Cristo é ganhar almas.
Lucas 19:10 Porque o Filho do homem veio buscar e
salvar o que se havia perdido.
Jesus veio para salvar pecadores essa foi sua missão
O primeiro grupo que Ele escolheu para segui-lo recebeu
esse desafio:
Mt 4:19 e 20
19 E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei
pescadores
de
homens.
20 Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no.

E nós recebemos a seguinte ordem:
Mt 28:19 e 20
Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo;
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos
tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os
dias, até a consumação dos séculos. Amém.
Devemos ser conquistadores de almas, se Cristo é
nascido em nós, Ele quer fazer as mesmas coisas em nós
e por nosso intermédio.
Agora somos seu corpo
Permita que Ele ganhe almas por seu intermédio.
Para sermos semelhante a Cristo devemos conquistar
almas.

O propósito do Senhor é o nosso objetivo.
A missão Dele é a nossa meta.
O plano de Deus é nosso também.
Estamos aqui no mundo com a mesma finalidade
Jo. 18:37 Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei?
Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para
isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar
testemunho da verdade. Todo aquele que é da
verdade ouve a minha voz.

O mundo está precisando de libertação !!!

O PRINCIPIO DO REINO DOS CÉUS É
PRIORIZAR A CONQUISTA DE ALMAS.

