Eu decido

INTRODUÇÃO À SÉRIE: Precisamos crescer em todos os aspectos da vida.
Não podemos ficar parados principalmente espiritualmente. Como em jogos,
precisamos mudar de fases, não podemos ficar garrados na primeira etapa.
Para crescer precisamos tratar o pecado seriamente.
LIÇÃO 1: A LUTA CONTRA O PECADO

QUEBRA GELO (opcional): Digite no youtube: BRECHAS - DINÂMICA QUEBRA GELO
CÉLULAS #24. Gonçalves Filho. Enviaremos no grupo líderes de célula também.
Se você quer crescer como cristão não pode ficar abrir brechas e nem brincar com o
pecado. Disse C. S. Lewis: Quando um homem se torna melhor, compreende cada vez mais
claramente o mal que ainda existe em si. Quando um homem se torna pior, percebe cada vez
menos a sua própria maldade”
A humildade é um claro sinal de maturidade cristã na jornada em busca de uma vida
íntegra, pois é fruto da compreensão da nossa dependência de Deus. Quanto mais buscamos
uma vida íntegra na presença de Deus, mais somos confrontados pelo Espírito nas áreas da
nossa alma que precisam de conserto, perdão, libertação e cura. E esse confronto gera um
espírito de humildade, pois percebemos quem somos e o quanto necessitamos do Senhor.
Outro sinal de maturidade cristã é o contentamento, pois não nos aproximamos do sol
ao meio dia sem percebermos a sua luz. Ao nos aproximarmos do Senhor perceberemos,
sempre, a Sua bondade nas pequenas e derradeiras coisas da vida. Se você deseja avaliar o
crescimento espiritual de um amigo, ou seu próprio, observe a humildade o contentamento.
Devemos lembrar que a busca pela integridade denuncia o pecado. Richard Baxter,
teólogo e homem piedoso, afirma que "é mais fácil julgar o pecado que dominá-lo” e desafia-nos a
vigiarmos para "não suceder que convivamos com os mesmos pecados contra os quais
pregamos”. Em Gn 17:1 lemos que Deus disse a Abraão: “Eu sou o Deus todo poderoso; anda na
minha presença e sê perfeito”. Andar na presença de Deus leva-nos ao caminho da perfeição na
mesma medida que andar em Sua presença aponta de forma clara as nossas imperfeições.
No processo de santidade o pecado precisa ser denunciado. Não nos tribunais humanos
ou nas conversas de bastidores, mas no encontro do pecador com Jesus. Ao falarmos de
pecado vem à nossa mente o que rotulamos como pior ou inaceitável, como o roubo, a traição e o
assassinato. Outras sociedades também possuem suas compreensões do pecado em diferentes
graus de intensidade. Entre os Konkombas de Gana o maior pecado é mentir. Entre vários
indígenas da Amazônia é ser avarento, ou sovina, como se referem. É preciso, porém, observar
que todo pecado nos afasta de Deus. Facilmente censuramos a embriaguez, mas não
confrontamos a gula. Apontamos para a falta de domínio próprio nas explosões físicas e verbais,
mas convivemos pacificamente com a inveja. Iramos contra a corrupção pública, mas somos
tolerantes com as trocas e a manipulação política. Quando Paulo nos advertiu dizendo que a
carne luta contra o Espírito e este contra a carne, enfatiza que não derrotaremos a carne lutando
contra a carne. A carne será derrotada ao sermos cheios do Espírito (Gl 5.17). Isto não dilui a
necessidade de estarmos alertas, pois somos encorajados a resistir ao pecado (1Co 10:13), visto
que o pecado está à porta e a nós cumpre dominá-lo (Gn 4.7). Significa que os processos de
transformação que contrariam a carne se darão pela presença e atuação do Espírito Santo em
nossas vidas – e possivelmente uma das primeiras ações do Espírito é injetar repúdio ao
pecado em nosso coração. O maior passo para uma vida íntegra e santa é sermos cheios do
Espírito. Boa parte dos problemas ligados a relacionamentos, são resultado de questões
espirituais. Observando de longe se percebe o conflito entre pessoas, a dificuldade em perdoar,
a intolerância pessoal e os erros recorrentes. A raiz desses processos, porém, é espiritual. Não
são consertados por livros de autoajuda ou pelo estudo das 20 regras para tornar-se um bom
cristão. São coisas do coração. Boa parte dos conflitos que drenam nosso tempo e energia não
aconteceria se, na luta contra o pecado, tivéssemos uma vida devocional melhor – se
estivéssemos face a face com Deus todos os dias antes de estarmos face a face com o próximo.
Pr. e missionário Ronaldo Lidório
1) O que o Espírito Santo falou ao seu coração? Que atitudes vai tomar? Decida.
2) Tudo na vida é questão de decisão. Decida não ter mais pecados escondidos, de
estimação ou recorrentes. Clamor por isto.

