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A Escravidão do Pecado

Os temores dos dias atuais e ação do Espírito Santo

O que é ser escravo? Ainda existem escravos no Brasil?

Líder Leia RM 8:15 e enfatize que o Espírito Santo é o Espírito da Adoção!

O escravo é alguém que não possui liberdade, e quem foi um bom aluno de
história do Brasil vai dizer que no dia 13 de Maio de 1888, foi abolida a
escravatura no Brasil pela princesa Isabel através da Lei Áurea. Porém será que a
escravatura acabou? Existe uma escravidão muito grande assolando todo o
mundo em nossos dias, a escravidão do pecado. (João 8:34).

Quais sãos os principais temores dos nossos dias? O que nos atemoriza?

O que significa ser escravo do pecado? Você já se sentiu escravizado por algum
vício ou pecado?
Jesus nos afirma que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado,
vamos fazer uma breve análise, no passado você conseguia não falar palavrão?
Quem já teve algum vício (cigarro, bebida, drogas) consegue parar quando quer?
Já tentou ficar sem comer doces?
Como podemos ser livres, e não mais escravos do pecado?
“Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.” João 8:36. Quando
falo de liberdade, refiro-me principalmente a libertação da condenação e da
escravidão do pecado. ( Leia também Romanos 8:1,2)
Mas não nos tornamos escravos de Cristo? Como fica nossa liberdade?
Jesus afirmou: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. (João
8:36). Todos nós viemos ao mundo escravos do pecado, mas podemos ser
tornados livres. Nós não podemos nos libertar do pecado, embora possamos ser
libertos dele. A proposta de Cristo é em favor de uma libertação que nos
transforma em livres do pecado da incredulidade e da soberba do egoísmo,
embora, servos permanentes da Trindade divina agora (Romanos 6:22). Esta
implicação acaba promovendo a escravatura da liberdade dos filhos de Aba, como
escravos livres em Jesus Cristo.
Você ainda se sente escravo do pecado, vamos pedir a Jesus agora sua
liberdade!

Um dos grandes temores que afetam as pessoas em nossos dias é o medo da
crise, de perder o emprego, falir nossos negócios. A violência é outro grande
temor que nos ronda, sem falar nos desastres naturais como o do Texas nestes
dias. Mas olha o que Jesus nos fala em João 14:27 (Leia com a célula)
Como não nos preocuparmos como Jesus disse? O que fazer na prática?
“Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo
conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de
Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos
sentimentos em Cristo Jesus.” (Filipenses 4:6-7). Sim o único meio é colocando
sobre Jesus nossos temores e permitindo que Deus guarde nosso coração e nossa
mente.
Como o Espírito Santo age sobre nossos temores?
Ele é o Consolador (João 14:26). Assim como a voz reconfortante do pai ou da
mãe pode acalmar uma criança que chora, os sussurros do Espírito podem
dissipar seus temores, acalmar as perturbadoras preocupações da vida e consolálo, quando estiver triste. O Espírito Santo pode torná-lo pleno “de esperança e
perfeito amor” e ensinar-lhe “as coisas pacíficas do reino”
Alguns de nós estamos aqui nesta noite, mas com o coração pesado pelos
temores, vamos neste momento entregar ao Senhor nossos temores, vamos
colocar diante do Espírito Santo o que nos atemoriza (Líder coloque um louvor
calmo ou peça para alguém dedilhar um violão neste momento, permita que
todos possam tem um momento de intimidade com o Senhor)
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Adotados por Deus

Intimidade com Deus – Aba Pai!
Quebra-Gelo: Você tinha algum apelido na sua infância. Qual era? E qual era
a brincadeira que você mais gostava na infância?

Líder, leia Romanos 8:15. Aqueles que se encontram em escravidão,
vivem uma vida de sofrimento, medo, insegurança e não possuem direitos.
Se uma pessoa for adotada, você acha que ela deve ter algum direito? Se
sim, até quando ela pode ter esse direito?
No Direito Civil, a adoção é um ato onde o adotado é permanentemente
assumido como filho quer seja por uma pessoa ou por um casal, possuindo os
mesmos direitos de um filho biológico. Da mesma forma, quando nos
tornamos filhos de Deus, podemos chamá-lo de Pai, nos tornamos herdeiros
de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8:15-17.

Estamos juntos aqui todas as semanas, nos vemos nos Domingos,
conversamos, mas será que temos intimidade? O que é necessário para
sermos íntimos?
Apesar de termos contato semanal isto não é suficiente para gerar intimidade,
intimidade, para termos intimidade precisamos ter um tempo a sós, um ouvir
ao outro, procurar conhecer o que agrada e desagrada, um pouco da história
da pessoa, dedicar tempo, fazer algumas atividades juntos, concordam?
Como podemos ter intimidade com Deus? (Jeremias 33:3, João 15:15)

No mundo secular, há um caminho para que o processo de adoção
ocorra e para sermos adotados por Deus, você crê que há algum
caminho ou algum mediador?
Deus nos enviou Jesus para que através dele pudéssemos ser resgatados e
recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4:4-7.
Para que possamos nos tornar filhos de Deus, se faz necessário que
venhamos receber a Jesus e crermos no Seu nome. João 1:12.
Na sua opinião, a escolha de Deus em nos adotar é algo que surgiu hoje
ou já há muito tempo? Você acha que esta escolha ainda está valendo?
Deus nos escolheu e nos predestinou para sermos filhos de adoção mesmo
antes da fundação do mundo. Efésio 1:4-5.
A escolha de Deus por nossas vidas ainda é válida. Ele deseja que todos nós
sejamos salvos. 1 Timóteo 2:1-4.
Líder, reforce que para sermos adotados por Deus e nos tornarmos filhos
necessitamos reconhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Em
seguida, pergunte se há alguém que ainda não se senti filho de Deus, mas
hoje quer ser adotado por Ele. Caso houver, ore junto com ele(a)
entregando a vida dele(a) ao Senhor.

Cultos:

Segunda (20:30h) – Domingo (10:00h e 19:00h)

Da mesma forma que vimos agora a pouco, ter intimidade com Deus segue os
mesmos princípios da intimidade entre nós, requer um tempo sozinho (TSD),
conhecer a história de Deus, o que Lhe agrada e o que não (Sua Palavra nos
mostra isto), fazer coisas juntos (A obra Dele).
Quando Jesus fala que podemos chamar Deus de Pai, aliás, de Papai ou
“Pai Querido” (Abba, Pai), o que isto quer dizer? (Romanos 8:15)
Jesus nos mostra que o grande Deus poderoso nos adotou como filhos e
podemos ter intimidade com Ele, os Judeus tinham muito receio de tratar
Deus de forma informal e pessoal, e Jesus nos ensina que na verdade é
assim que Deus quer tratar conosco de forma pessoal, carinhosa, com
intimidade! (Provérbios 3:32).
Atividade: Hoje vou passar uma atividade para vocês fazerem em casa,
peço que não deixem de fazer, quero que escrevam uma carta para Deus,
uma carta falando um pouco dos seus sonhos, medos, do seu amor por
Deus, ou até mesmo falando que não tem muita intimidade ainda com
Ele, mas quer ter. Escreva esta carta e guarde em um local reservado,
vocês irão lê-la daqui a algum tempo!

Confira a Leitura Bíblica Semanal em nosso site

