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REFLETIR
Há alguma coisa que temos deixado de vigiar em nossa vida espiritual?
Já se deparou com alguma atitude do tipo “eu já sei disso” no seu coração
ao abrir a Bíblia ou escutar alguma ministração? O que você faz quando
isso acontece?
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UMA IGREJA VIVA
Apocalipse 3.1-6
SENTIR
Por diversas vezes lemos Paulo falando sobre o cristão vigiar para não
tomar a forma deste mundo. Muitas vezes, por fazermos concessões,
podemos acabar negociando princípios e valores que são de extrema
importância para nossas vidas. Tem alguma área de sua vida em que
você identifica que faz concessões? Isso tem trazido algum prejuízo?

APRENDER
A igreja de Sardes era reconhecida na cidade e sua reputação havia se
espalhado por toda parte. Era conhecida pelas outras seis igrejas da
província por sua vitalidade.
Mesmo diante disso, Jesus apresenta um diagnóstico duro: “eu conheço
as tuas obras, a tua fama de estar viva, mas está morta... Aos olhos de
Deus tuas obras não foram encontradas perfeitas” (vs 1-2). Jesus está
falando de uma igreja que vive de aparências.
Mas, o Mestre apresenta um caminho para não viver dessa forma:
•
•
•
•

Fique alerta (vigie);
Lembre-se;
Obedeça;
Arrependa-se!

A carta nos ensina sobre os perigos de uma vida de aparência. Uma vida
que, mais do que baseada em mentiras, se baseia em meias verdades.
Quais os perigos de uma meia verdade?

Tem tido alguma dificuldade para conectar o que é ensinado nos cultos
com a vida, com o dia a dia?
Você acha que temos “pecados de estimação”? Aqueles dos quais ainda
não temos nos arrependido ou que sempre procuramos justificar para
continuar cometendo?
Deus se impressiona com demonstrações externas da nossa
espiritualidade? Por quê?

APLICAR
Você quer uma igreja parecida com Sardes? Viver de aparência é pior
do que não saber nada. O ignorante, que nunca ouviu, está numa
situação melhor do que o apático.
A vida de aparência nos impede de alcançar uma vida cristã plena.
Devemos abandonar as concessões e retornar para a busca consciente
e constante da presença do Espírito. Ele gerará em nós quebrantamento
e reascenderá o fogo em nosso coração.
“Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o
coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês” (Jr 29:13-14).

AVISOS

Segunda 16/05 – Encontro de Oração – 20h
Chegou mais um dos nossos encontros de oração! E toda a família pode
estar envolvida: As mulheres no salão principal com a Simone Bezerra.
Os homens, juntos em oração na sala 31.
E as crianças de 04 a 12 anos com atividades recreativas com a equipe
do Comuna Esportes.
Uma Igreja viva é uma Igreja que ora. Participe!

