O Desafio de ter o
Caráter de Cristo
nos tempos atuais

• João 13:15
Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu
vos fiz, façais vós também.
• Filipenses 2:5-8
5 De sorte que haja em vós o mesmo sentimento
que houve também em Cristo Jesus,
6 Que, sendo em forma de Deus, não teve por
usurpação ser igual a Deus,
7 Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma
de servo, fazendo-se semelhante aos homens;
8 E, achado na forma de homem, humilhou-se a si
mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de
cruz.

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/02/carreta-com-carga-de-oleo-decozinha-tomba-e-e-saqueada-em-20-minutos.html

A corrupção é um cativeiro

• Romanos 8:21
• na esperança de que a própria criação será
redimida do cativeiro da corrupção, para a
liberdade da glória dos filhos de Deus.

Os sofrimentos do presente e as
glórias do porvir

• Romanos 8:
• 18Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo
presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada
em nós.
• 19A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos
de Deus.
• 20Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas
por causa daquele que a sujeitou, 21na esperança de que a própria
criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da
glória dos filhos de Deus. 22Porque sabemos que toda a criação, a
um só tempo, geme e suporta angústias até agora. 23E não
somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito,
igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de
filhos, a redenção do nosso corpo. 24Porque, na esperança, fomos
salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança; pois o que
alguém vê, como o espera? 25Mas, se esperamos o que não
vemos, com paciência o aguardamos.

• A criação foi submetida à vaidade (Rm 8.20). Ela está confusa,
contraditória, doente. Há uma desarmonia brutal na natureza.
natureza A
expressão "cativeiro da corrupção" traz a idéia de um ciclo contínuo de
nascimento, crescimento, morte e decomposição.
decomposição Os sinais da morte
estão presentes na natureza. O que está presente não é a evolução do
universo, mas sua decadência. Vale ressaltar que essa sujeição da criação
é involuntária. A criação não é o agente da sua queda. Ela é vítima e não
ré.. Ela não se submeteu;
ré
submeteu; foi submetida
submetida..
• A criação vive prisioneira no cativeiro da corrupção (Rm 8.21)
21). A criação
não pode redimir-se nem libertar a si mesma. A terra e os animais estão
gemendo nesse cativeiro como prisioneiros num calabouço.
• A criação geme e suporta angústias até agora (Rm 8.22). Não apenas parte
da criação, mas toda ela geme e suporta angústias até agora. A natureza
está com suas entranhas enfermas. Ela está com cólicas intestinais.
Nossos rios estão se transformando em esgotos a céu aberto. Nosso ar
está sendo poluído por toneladas de dióxido de carbono a cada minuto.
Nossos campos estão se transformando em desertos e nossas fontes
estão morrendo. Os animais do campo, os peixes do mar e as aves do
céu estão gemendo.

A Redenção do cativeiro da
corrupção vem junto com a
manifestação dos filhos de Deus

Texto Pr. Marcio Valadão
(igreja batista lagoinha)
sobre o juízo de Deus no Brasil,

•

Deus nos fez cartas de Cristo
para esse mundo

A excelência do ministério da nova aliança

• 1Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós
mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de
recomendação para vós outros ou de vós?
• 2Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e
lida por todos os homens,
• 3estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo
nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do
Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de
carne, isto é, nos corações.
• 4E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em
Deus; 5não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar
alguma coisa, como se partisse de nós; pelo contrário, a nossa
suficiência vem de Deus, 6o qual nos habilitou para sermos
ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito;
porque a letra mata, mas o espírito vivifica.

•
•
•
•
•
•

Qual a msg dessa carta?

A demonstração de Cristo através:
De atitudes Espirituais
De caráter Cristão
De ética Cristã
De postura Cristã
De uma família Cristã

• João 13:15
Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu
vos fiz, façais vós também.
• Filipenses 2:5-8
5 De sorte que haja em vós o mesmo sentimento
que houve também em Cristo Jesus,
6 Que, sendo em forma de Deus, não teve por
usurpação ser igual a Deus,
7 Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma
de servo, fazendo-se semelhante aos homens;
8 E, achado na forma de homem, humilhou-se a si
mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de
cruz.

Jesus Ensina o que devemos fazer:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seguir o Exemplo de Jesus
Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo
Ser você mesmo, não desejar ser quem não é
Esvaziar-se de si mesmo
Tomar a forma de servo
Estar no meio das pessoas, não se isolar
Humilhar-se diante de Deus
Obedecer até as últimas consequencias

