IGREJA PLENA DA GRAÇA

Parte 5

CONFESSANDO A PALAVRA DE DEUS
Texto base
“Deus nos ressuscitou com Cristo e com
ele nos fez assentar nos lugares celestiais
em Cristo Jesus.” Efésios 2.6
Para Reflexão
5. QUANDO CRISTO VOLTOU AOS CÉUS E
FOI COLOCADO À DIREITA DE DEUS, A
MINHA VIDA FOI ELEVADA COMELE AOS
LUGARES CELESTIAIS!
Pedro falava como Jesus, andava com Ele,
usava as mesmas expressões e de se vestir,
mas ainda não tinha experimentado de
verdade sua conversão (Lucas 22.32). Por
isso, quando Jesus foi preso, Pedro acabou
negando-O (Lucas 22.54-62). Esse é o
perigo de uma espiritualidade de
aparência. Frequentar apenas uma igreja
não faz de nós pessoas decentes. Ler
apenas a Bíblia não faz de nós pessoas com
uma espiritualidade sadia. Ser um líder na
igreja não nos torna pessoas melhores do
que as outras.
“Só seremos pessoas com o perfil de Cristo
quando os conceitos bíblicos que
aprendemos, ensinamos e entendemos
como verdadeiros forem primeiro
internalizados, isto é, quando se tornarem
vivos dentro de nós, quando fizerem parte
do nosso dia a dia, sendo aplicados na Vida
Real, fora das Paredes da Igreja.
O que define quem realmente somos são
os valores do reino de Deus que
praticamos, e não as coisas que apenas
falamos que somos. O que nos define são
princípios e valores que regem a nossa vida
e não apenas versículos bíblicos que
repetimos de cabeça.
Decorar versículos bíblicos é bom, mas é
diferente de internalizá-los e experimentálos na própria vida. Precisamos conectar o
que aprendemos na igreja com a vida
cotidiana.

GLORIFICADOS COM CRISTO
A Palavra de Deus afirma que, quando
fomos regenerados e experimentamos o
novo nascimento, fomos elevados com
Cristo Jesus aos lugares celestiais.
O que isso significa? Significa que nos
tornamos participantes da natureza de
Deus através do Espírito Santo que agora
veio habitar em nós. Ele é a presença de
Deus na nossa vida.
Precisamos crer e viver de acordo com esta
verdade, de que somos morada do Espírito
Santo, e a marca maior disso é o amor que
Ele tem derramado em nossos corações.
Esse amor se expressa no nosso
relacionamento com Deus, nossa família,
nossos irmãos na igreja e no “GA”, e no
serviço aos perdidos, a fim de que eles
também sejam salvos.
Aplicação pessoal:
1. Você crê que, ao nascer de novo, o
Espírito Santo veio habitar em você e
encher seu coração do amor de Deus?
2. Seu relacionamento com Deus, sua
família, seus irmãos e os perdidos
demonstra essa verdade na prática?
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