ESTUDOS PARA GRUPOS PEQUENOS
SÉRIE BASEADA NO LIVRO: LOUCO AMOR AUTOR: FRANCIS
CHAN
LIÇÃO 9: O XIS DA QUESTÃO ESTUDO DA BÍBLIA : Atos 2:37
No texto de Atos 2.37 depois de Pedro pregar no dia de Pentecostes,
os que estavam presentes “ficaram aflitos em seu coração e disseram: irmãos, que faremos?” A igreja
primitiva respondeu com ação imediata: arrependimento, batismo, venda de bens, pregação do
evangelho.
Nós respondemos com palavras como “amém, sermão convincente, grande livro... aí
ficamos paralisados, como se tentássemos decifrar o que Deus deseja de nossa vida. Cada um de nós
precisa descobrir, por si, como viver o dia de hoje em submissão fiel a Deus, à medida que pomos em
ação a nossa salvação com temor e tremor (Filipenses 2.12).
PARA REFLETIR: “A MANEIRA DE VIVERMOS NOSSOS DIAS... É A MANEIRA DE VIVERMOS NOSSA
VIDA” (ANNIE DILLARD). O QUE ESTE PENSAMENTO TE ENSINA?
Como Deus quer que você viva? Sugiro que se pergunte o seguinte: é essa a maneira mais
amorosa de viver? Consigo amar meu próximo e meu Deus vivendo onde vivo, fazendo o que faço e
falando como falo? Viva como se cada pessoa com quem tem contato fosse Cristo.
Fazer perguntas desse tipo e refletir a respeito delas nos leva à direção certa, mas temos de ir
além, levantando as questões certas. É muito comum passarmos momento de grande euforia, mas não
agirmos. Lembra-se da euforia durante os retiros espirituais, dos sermões impactantes? Ou da euforia
diante da sua primeira viagem missionária? As lembranças são maravilhosas, mas você vive de modo
diferente por causa delas?
Francis Chan disse: “escrevi o livro Louco Amor porque boa parte das coisas que falamos não
combina com nossa maneira de viver”. Dizemos coisas como: “tudo posso naquele que me fortalece” e
“confie no Senhor de todo o seu coração”, mas vivemos e fazemos planos como se nem mesmo
acreditássemos que Deus existe. Tentamos organizar nossa vida de modo que tudo esteja em ordem
mesmo que Deus não se manifeste. No entanto, a verdadeira fé significa não reter nada.
Disse alguém que “cristãos são como fertilizante natural: espalhe-os, e eles ajudarão tudo
quanto existe em volta a crescer; empilhe-os e eles começarão a feder demais. Em qual dos casos você
se inclui? O tipo de cristão que cheira mal, em torno do qual as pessoas caminham mantendo uma
distância segura? Ou o tipo que confia em Deus o suficiente para permitir que ele o espalhe por aí –
mesmo que isso signifique abandonar seu grupo normal de amigos cristãos, aumentar suas doações
materiais ou usar seu tempo para servir aos outros?
Muitos usam a desculpa: “Estou esperando que Deus me revele seu chamado em minha vida
para então entrar em ação”. Você ouviu o chamado de Deus para sentar em frente à televisão ontem,
para viajar? É provável que não, mas fez tudo isso mesmo assim. Estamos prontos para justificar
nosso lazer e nossas prioridades ao passo que demoramos muito para nos comprometer com o
serviço a Deus.
Não precisamos pregar para o pastor e sua congregação; só precisamos por em prática, na vida
diária o amor e a obediência que o Senhor requer. Quando praticamos o evangelho o impacto é maior
do que quando fazemos declarações sem nenhuma paixão. O mundo precisa de cristão que não
toleram ficar contemplando a própria vida.
PARA REFLETIR: QUAL FRASE MAIS TE CHAMOU A ATENÇAO NO ESTUDO? POR QUÊ?
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