A Corrida Cristã

INTRODUÇÃO

Hebreus 12:1-3

“Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão
grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos
atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança
a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e
consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta,
suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do
trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos
pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem
desanimem.”

Examinaremos 4 Componentes neste curso:
1. A QUALIFICAÇÃO para a corrida
2. O TREINAMENTO para a corrida
3. CORRENDO a corrida
4. TERMINANDO a corrida
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A QUALIFICAÇÃO para a corrida
Não é possível correr uma corrida sem estar preparado para
fazer isso. O que então se torna necessário para se obter essa
qualificação? Muitos autores do Novo Testamento (NT) nos
ajudam a responder a esta pergunta.
É possível correr a corrida toda, chegar no final e ouvir, “Afasta-se de mim, nunca te
conheci?” Leia Mateus 7:21-23
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
O que significa estar “rodeados por tão grande nuvem de testemunhas” em Hebreus
12:1?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Como que essa “nuvem de Testemunhas” qualificou para a corrida?
______________________________________________________________________
Existem dois tipos de fé na Bíblia:
Tiago 2:4-14 e Hebreus 10:38-39

FÉ SIMPLES

FÉ SALVADORA

Não Produz Frutos

Produz Boas Obras

Afeta somente
o intelecto

Afeta o intelecto
e a vontade

“Diminui”

Persevera

Reflexão:
Eu confio em qual tipo de fé? Será que sou um filho de Deus verdadeiro? Eu estou
dependendo de mais alguém? Será que minha fé representa uma mudança de vida
verdadeira? O que vou fazer a respeito disso?
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O TREINAMENTO para a corrida
Quantas pessoas você conhece que podem terminar
uma corrida sem treinar? Provavelmente nenhuma.
Terminar uma corrida requer treinar seu corpo para
enfrentar os desafios da vida diária. Força muscular.
Respiração. Coração. O nosso corpo precisa de
preparação e treinamento para produzir o melhor.
Existem 2 Componentes essenciais durante o treinamento:
1. Disciplina do Treinador (Hb. 12:4-11)
2. Auto-Disciplina (Hb. 12:12-13)

Hebreus 12:4-11
“Na luta contra o pecado, vocês ainda não
resistiram até o ponto de derramar o próprio
sangue. Vocês se esqueceram da palavra de
ânimo que ele lhes dirige como a filhos: “Meu
filho, não despreze a disciplina do Senhor,
nem se magoe com a sua repreensão, pois
o Senhor disciplina a quem ama, e castiga
todo aquele a quem aceita como filho”.
Suportem as dificuldades, recebendo-as
como disciplina; Deus os trata como filhos.
Ora, qual o filho que não é disciplinado por
seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a
disciplina é para todos os filhos, então vocês
não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos .
Além disso, tínhamos pais humanos que nos
disciplinavam, e nós os respeitávamos.
Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai
dos espíritos, para assim vivermos! Nossos
pais nos disciplinavam por curto período,
segundo lhes parecia melhor; mas Deus nos
disciplina para o nosso bem, para que
participemos da sua santidade. Nenhuma
disciplina parece ser motivo de alegria no
momento, mas sim de tristeza. Mais tarde,
porém, produz fruto de justiça e paz para
aqueles que por ela foram exercitados.”

Disciplina do Treinador (Hb. 12:4-11)

A.

Nosso treinador é DEUS, nosso Pai
Celestial

B.

O alvo dessa disciplina é a SANTIDADE
dos filhos de Deus (Hb. 12:10)

C.

Santidade é um PROCESSO difícil, mas
necessário (Hb. 12:11)

D.

Santidade irá causar DOR momentânea
para PRODUZIR fruto eterno (Hb. 12:11)

E.

Deus irá produzir o fruto da JUSTIÇA
e PAZ através desse processo (Hb.
12:11)
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Auto Disciplina (Hb. 12:12-13)

Hebreus 12:12:13
“Portanto, fortaleçam as mãos
enfraquecidas e os joelhos vacilantes.
“Façam caminhos retos para os seus pés”,
para que o manco não se desvie, antes,
seja curado.”

A.

De acordo com esse texto, qual a razão
principal para o crente fortalecer-se?
__________________________

Exemplos:
Fraqueza

Exemplo de um exercício de treino

Paciência

Pegar a fila mais longa no supermercado ou banco

Amor

Fazer algo por alguém que você não conhece

Generosidade

Pagar pelas compras de alguém que você não conhece

Egoismo

Deixar alguém passar à sua frente na fila do banco

Auto-controle

Não usar sua fala para prejudicar ou maltratar alguém

Preguiça

Agendar serviço voluntário para benefício de outros

Vamos praticar:
Fraqueza

Seu exercício durante esse próximo mês
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CORRENDO a corrida
Parte 1. “Livrando-se de Tudo”
"Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados
por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de
tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e
corramos com perseverança a corrida que nos é proposta,"
(Hb. 12.1)
1. O que é Pecado?
___________________________________________
___________________________________________
Compartilhe alguns exemplos de pecados do nosso cotidiano:

________________________________________________________
2. O que Impede nosso progresso Espiritual?
___________________________________________
___________________________________________
Pense em alguns exemplos práticos sobre isso?
_________________________________________________________________
Perguntas para auto-avaliação:
1. Será que tenho hábitos pecaminosos?
2. Será que estou envolvido em muitas atividades desnecessárias?
3. Será que minhas amizades me ajudam ou prejudicam espiritualmente?
4. Será que tenho hábitos que prejudicam minha caminhada com Deus?
5. Será que tenho alvos que me ajudam a crescer espiritualmente?
6. Será que tenho o desejo de verdadeiramente obedecer à Deus?
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Parte 2. Correndo com Perseverança
“PESO e PERSEVERANÇA são inversamente proporcionais.”

Quanto MAIOR for o excesso de peso, MENOR a
perseverança.
Quanto MENOR for o excesso de peso, MAIOR a
perseverança.

Parte 3 - Continuando no caminho
“Devemos evitar ATALHOS e DESVIOS.”

Exemplos de atalhos e desvios:
Fim desejável

Possíveis atalhos e desvios
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TERMINANDO a corrida

Disciplina do Treinador (Hb. 12:4-11)
A.

Qual é o nosso objetivo final?
Ser como Cristo

Hebreus 12:1-3
“Portanto, também nós, uma vez que
estamos rodeados por tão grande nuvem
de testemunhas, livremo-nos de tudo o que
nos atrapalha e do pecado que nos
envolve, e corramos com perseverança a
corrida que nos é proposta, tendo os olhos
fitos em Jesus, autor e consumador da
nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora
proposta, suportou a cruz, desprezando a
vergonha, e assentou-se à direita do trono
de Deus. Pensem bem naquele que
suportou tal oposição dos pecadores contra
si mesmo, para que vocês não se cansem
nem desanimem.”

B.

Como você explicaria o processo de
“livrar-se do pecado” Biblicamente? Pense
em outras passagens que possam
complementar o seu entendimento a
respeito desse tópico.
Superar o pecado (ser mais como
Cristo)

C.

Qual o problema que enfrentamos quando
tentamos nos livrar de algo que faz parte da
nossa natureza pecaminosa?
Superar algo que faz parte da nossa
natureza.

Em todos os tipos de corrida, seja de automóvel,
motocicleta, uma maratona, ou até mesmo uma corrida de
100 metros rasos, o objetivo é sempre o mesmo; chegar
até a linha de chegada com uma boa colocação. Mas na
vida Cristã, como podemos descrever essa linha de
chegada? Qual é o nosso objetivo final?
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O CICLO de Comportamento
Caráter

Hábitos

Pensamentos

Ações

1. Nosso CARÁTER domina nossos PENSAMENTOS.
2. Nossos PENSAMENTOS determinam nossas AÇÕES.
3. Nossas AÇÕES se transformam/tornam em HÁBITOS.
4. Nossos HÁBITOS constroem o nosso CARÁTER.
Como que esse ciclo pode ser usado para nos favorecer ao invés de nos prejudicar?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Como que o nosso objetivo final de sermos como Cristo impacta a maneira pela qual
enfrentamos o problema com nossa velha natureza?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Opção A: CARÁTER
Problema:
Posso acordar um dia e dizer, “Ontem eu era mal, mas hoje sou bom?” A resposta
óbvia é não. Nosso caráter demonstra quem nós realmente somos. Não podemos
simplesmente dizer que não somos quem somos. Esta é a verdadeira definição de “se
auto enganar.” I Coríntios 3:18 diz, “Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é
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sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se “louco” para que se torne sábio.”
Não podemos decidir sermos sábios e de repente nos tornarmos sábio. Existe um
processo, e nesse processo você precisa reconhecer que você é um tolo antes de se
tornar um sábio. Se tentarmos reverter esse processo e começarmos com o nosso
caráter, nos enganaremos. Nós pensaremos que somos bons, mas nos enganaremos.
Opção B: HÁBITOS
Problema:
É possível desenvolver um padrão pessoal para que possamos reduzir a cada dia mais
a quantidade do pecado existente em nossa vida? É importante lembrarmos aqui que
estamos falando de hábitos pecaminosos. Algumas coisas não são pecados em
moderação, como comer somente uma “taça de sorvete”. Isso vira pecado quando se
torna glutonaria. Neste caso, poderíamos reduzir a frequência dessa ação, que tornaria
perfeitamente normal o ato de comer sorvete. Mas quando falamos de um
comportamento pecaminoso, podemos realmente mudar nossos hábitos com a
intenção de praticar menos o pecado, enquanto esse processo acontece durante um
longo período de tempo? Não. Jamais irá funcionar! Por que? Porque estamos
desenvolvendo o hábito de permitir que o pecado ainda se manifeste em nossas vidas
(mesmo que seja em doses menores), sem causar uma mudança radical como as
Escrituras desejam que aconteça (Ef. 4:22-24). (O princípio aqui se torna esse: “O
pecado, por sua natureza, sempre cresce, e jamais diminui).
O Apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 5:6 que, “O orgulho de vocês não é bom.
Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada?” A
ideia aqui é quando vemos o pecado como algo permissível, ele começa à se espalhar
e contaminar tudo aquilo que toca. Esta também é a base do argumento de Paulo para
a Igreja em relação a disciplina na igreja. Não é a gravidade do pecado que destrói a
igreja, mas sim a tolerância e frequência em que esses pecados são cometidos que
destroem a Igreja.
Opção C: AÇÕES
Problema:
Basta dizer, nunca mais vou fazer “X”? “X” poderia ser qualquer coisa como
pornografia, ira, adultério, etc. Podemos simplesmente desligar nossas ações
pecaminosas, como se tivessem uma chave liga e desliga?
Imagine que você acabou de lavar seu carro. A água ainda está saindo da mangueira e
você decide que é a hora de desligá-la. Então, você tenta tampar a extremidade da
mangueira com seu dedo. O que acontece? Para alguns, isso não funciona e acaba
causando uma bagunça ainda maior. Outros, com mãos e dedos grandes conseguem
tampar a extremidade por um tempo. Eventualmente, porém, a água irá achar uma
maneira de sair. Da mesma forma funcionam as nossas ações. Uma pessoa
disciplinada com um desejo muito forte (ou até mesmo uma pessoa teimosa) poderá
até parar de praticar uma ação, e por pouco tempo isso irá funcionar. Mas se
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mantivermos o desejo de pecar, ao longo do tempo, esse desejo irá nos afundar e
tomar conta de nós.

Efésios 4:17-24

Opção D: PENSAMENTOS
A chave para superar pecados:
____________________________________

CRENÇAS

AÇÕES

“Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto,
que não vivam mais como os gentios, que
vivem na inutilidade dos seus
pensamentos. Eles estão obscurecidos no
entendimento e separados da vida de Deus
por causa da ignorância em que estão,
devido ao endurecimento do seu coração.
Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se
entregaram à depravação, cometendo com
avidez toda espécie de impureza. Todavia,
não foi isso que vocês aprenderam de
Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e
nele foram ensinados de acordo com a
verdade que está em Jesus. Quanto à
antiga maneira de viver, vocês foram
ensinados a despir-se do velho homem,
que se corrompe por desejos enganosos, a
serem renovados no modo de pensar e a
revestir-se do novo homem, criado para ser
semelhante a Deus em justiça e em
santidade provenientes da verdade.

Acreditando em MENTIRAS irá sempre nos levar à praticarmos AÇÕES erradas. O
renovar da MENTE substitui as mentiras com a VERDADE da Palavra de Deus.

11

De agora em diante devemos focar em 3
coisas na qualE
já agora?
observamos no conteúdo
acima:

Disciplina do Treinador- Deus
Oração
Jejum
Memorização de Versículos
etc…
Auto-Disciplina (Frutos do Espirito)
Amor
Alegria
Paz
Paciência…
Renovação da Mente (Processo para superar pecado)
Despir-se do velho homem
Revestir-se do novo homem
Renovar a sua mente
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Faça alguma coisa
Uma Abordagem Libertadora para descobrir a vontade
de Deus

Curso de discipulado Nível 1 - ministrado por “Líderes que
servem”
Baseado no livro de Kevin DeYoung
Nome:
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Uma geração de inconstantes

!

As 5 fases da idade ADULTA
1. Saindo de casa
2. Concluindo os estudos
3. Adquirindo independência financeira
4. Casando
5. Tendo filhos
Em 1960 77% dos homens haviam completado as 5 principais
transições para a idade adulta por volta dos 30 anos e 65% das
mulheres também.
Em 2000 somente 46% dos homens completaram estas 5 fases de
mudança e apenas 31% das mulheres
Conclusão: Há boas razões para o fato de alguns não haverem dado
estes 5 passos mas a estatística nos mostra que estamos nos
tornando mais e mais inclinados a sermos pessoas inconstantes e
menos inclinadas a assumir compromissos e cumpri-los.
Isto tem algo à ver com você?
- Você considera difícil tomar uma DECISÃO?
- Você se sente oprimido pelo grande número de opções
disponíveis?
- É difícil escolher A, sabendo que desta forma você nunca
experimentara B,C ou D?
- Que idade você tinha quando completou os 5 passos de transição
para a idade adulta?
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3 Três maneiras da vontade de Deus

1. Vontade por DECRETO
A. Isto se refere a tudo que Deus planejou (Efésios 1:11)
B. Nada pode impedir a vontade de Deus
C. Isto inclui os detalhes de nossa vida (Sl.139.16)
2. Vontade por ESCOLHA
A. Se refere à tudo que Deus almeja que façamos. (1 Tes, 4:3-6)
B. Parece ser uma contradição, mas não é.
C. Em vez de vermos isto como uma contradição, é melhor ver
como os dois lados de uma moeda. É difícil ver um lado quando você
está vendo o outro, porem ambos são parte da mesma moeda.

Responsabilidade
humana

Soberania de Deus

EQUILÍBRIO
Não devemos definir soberania de modo que eliminemos a escolha e
responsabilidade humana. (2 Pedro 3:9)
Mas também não podemos valorizar a responsabilidade
humana de forma a anular a soberania divina (Mateus
6:25-30)
3. A direção da VONTADE de Deus
A. Isto se refere a vontade de Deus nos detalhes de nossa vida.
B. Está relacionado com todas as decisões não morais ou
decisões que devemos fazer entre múltiplas boas opções.
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Como respondemos a vontade de Deus?
Tipo de vontade

Vontade por decreto

Vontade por escolha

Resposta

Versos

confiança

Isaías 46:9-10
Romanos 8:28

seguir

Tiago 4:17
Romanos 12:2
---

Vontade por direção divina

espera

Deus tem uma direção SECRETA a qual Ele espera que descubramos
antes de realizarmos algo?
?

Confiar na vontade de Deus por decreto é bom.
Desejar seguir a vontade de Deus é obediência.
Esperar a direção da vontade de Deus é
confusão. É ruim para sua vida, é danoso para
sua santificação e faz com que muitos cristãos
se tornem passivos e inconstantes que,
estranhamente, se sentem mais espiritual
fazendo menos.

Vontade de escolha? SIM Vontade por direção DIVINA? NÃO
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ATIVIDADE
1. Leia o livro de Rute
2. Responda
P: Qual a vontade de Deus por decreto nesta
história?
Tempo de fome, tempo de abundancia etc.

P: Qual a vontade por escolha nesta história?
A escolha de Rute em ser fiel à sua sogra, a escolha
de manter a sua fé (ela havia de convertido ao
judaísmo), a escolha de trabalhar duro, de ter um
caráter segundo a vontade de Deus etc.

P: Qual a vontade por direção divina nesta
história?
.Rute deveria escolher o campo certo para assim encontrar seu parente
remidor.
P. O que Rute deveria fazer à fim de descobrir a direção de Deus ?
Ela confiou na vontade de Deus por decreto, ela escolheu fazer a vontade de
Deus e assim ela descobriu a direção de Deus. Ela não teve que fazer nada!
Deus a colocou no lugar certo.

3. Escolha alguém para partilhar suas conclusões.
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5 motivos para a indecisão
Porque há tantos cristãos desesperados para descobrirem o plano de Deus
para suas vidas antes de decidirem avançar na caminhada cristã?
1. Nós queremos agradar a Deus
2. Somos TÍMIDOS
3. Queremos nos aperfeiçoar
4. Temos muitas ESCOLHAS
5. Somos COVARDES
Atividade: A
história de Ester
1. Discuta sobre o livro de Ester
2. Responda:
P. Qual a vontade de Deus por
decreto nesta historia? Proteger os judeus
em cativeiro
P. Qual a vontade de Deus por escolha?
Era que Ester fosse corajosa, falasse a verdade para o rei usasse sua
posição para ser uma influência positiva etc.
P. Qual era a direção de Deus na história?
Era que Ester confrontasse o rei dando aos judeus uma chance de
defenderem-se
P. O que Ester teve que fazer a fim de descobrir a direção da vontade
de Deus?
Ela confiou na vontade de Deus por decreto. Ela escolheu fazer a vontade de
Deus e experimentou assim, a direção de Deus. Ela não precisou fazer nada!
Deus a colocou no lugar certo.
3. Partilhe com um colega suas descobertas.
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A abordagem convencional para a
vontade de Deus
3 Abordagens convencional para a vontade de Deus:
1. O labirinto de MILHO
- Há muitos becos sem saída mas somente um caminho
correto.
- Se você tomar um caminho errado pode não achar
mais a saída.

- Isto nega o fato de que Deus já considerou nossos
erros quando designou seus planos.(Veja a história
de José. Ainda que seus irmãos agiram fora da
vontade de Deus, mesmo assim Deus realizou sua
vontade e salvou seu povo da fome.)
2. O ALVO
- A vontade de Deus está no centro
- Somos mais felizes aqui
- Se nos desviamos do alvo estamos destinados ao
fracasso pelo resto de nossas vidas.

3. A bola mágica
- Fazemos perguntas quando queremos respostas
- Há sempre uma resposta certa ou errada até para
as menores decisões que tomamos.
- É místico. Desafia a lógica e/ou a sabedoria.
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5 Problemas com a abordagem convencional
1. Tende a focar em decisões que
não são morais (1Co10:31)
.
As Escrituras não nos dizem se devemos morar aqui ou ali. Não nos diz
qual universidade devemos frequentar... A questões mais importantes
para Deus são a pureza moral, a fidelidade teológica, a compaixão, a
alegria, nosso testemunho, confiança, hospitalidade, amor adoração e fé.

2. Implica em termos um Deus esquivo
Na maneira usual de compreendermos a vontade de Deus...Deus tem o
plano perfeito para nossas vidas. E Ele nos responsabiliza se não seguirmos
sua vontade. Mas Ele não nos mostrará qual será sua vontade para
nós...Então ficamos obcecados buscando a direção da vontade de Deus para
nós e finalmente nos frustramos com Deus por Ele não nos revelar o que Ele
quer de nós.

3. Encoraja nossa preocupação com o FUTURO. (Tg.4:13-15)

Nossa fascinação pela vontade de Deus frequentemente trai nossa falta
de confiança nas promessas e provisão de Deus. Queremos saber o que o
amanhã nos trará em vez de estarmos contentes em obedecer-lhe a cada
dia.

Se pela manhã vamos ao mercado, segundo Tiago, iremos se Deus
quiser. Se vivermos até 100 anos, é pela vontade de Deus que vivemos.
Temos que viver nossa vida crendo que todos nossos planos e estratégias
estão subordinados a imutável vontade divina.
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5 Problemas com a abordagem convencional (cont.)
4. Solapa a responsabilidade individual, nossos deveres e INICIATIVAS
Precisamos ser cuidadosos para não usarmos Deus como um
curinga para as nossas decisões. Só porque nós oramos não quer
dizer que nossas decisões serão corretas.
.
5. É subjetivo

Algumas vezes nossas decisões são subjetivas. Nem sempre isto é
ruim. Ás vezes seguimos um palpite ou intuição ou algum sentimento
interior...O que é ruim é quando nós nos escravizamos neste tipo de
subjetivismo. Assim nunca nos arriscamos porque nunca sentimos paz
em relação as decisões que tomamos.

E se nós espiritualizamos a abordagem
convencional fazendo uso da Palavra de
Deus

Algumas vezes, crentes bem intencionados buscarão a direção da vontade de
Deus interpretando as Escrituras de maneira errônea.
Teologia Rhema
É uma abordagem bíblica que crê que Deus revela ao leitor interpretações
bíblicas pessoais e individuais e estas interpretações possuem autoridade
bíblica mesmo que sejam completamente desconectadas do contexto original
da passagem a que se refiram.
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Exemplos:
1. Para alguém que esta indo para a guerra (Jeremias
34:4-5ª)
Deus promete que vou sobreviver

2. Para alguém lutando contra um câncer (João 11:4)
Deus promete que vou viver

3. (Um caso real) Para a filha única de um missionário que
está decidindo entre: A) seguir os passos de seu pai e
ser missionária no Japão; ou B) aceitar um pedido de
casamento feito pelo seu namorado japonês que quer ser
missionário nos Estados Unidos.(Ezequiel 27:32)
Deus está me chamando para o Japão porque é cercado pelo
mar!

4 Problemas com a interpretação SUBJETIVA (por Dave Graef)
1. É proibido nas Escrituras - 1 Pe 1:20-21.
2. A interpretação bíblica torna-se sujeita a nós em
vez de nós nos sujeitarmos a ela.
3. A interpretação original fica ignorada.
4. Confiamos em promessas que nunca foram feitas para nos. Se
Deus não realiza aquilo que imaginamos (ou desejamos), perdemos
a confiança nele.
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Há um jeito melhor?
Mateus 6:25-34
25 “Portanto eu lhes digo: Não se preocupem com sua própria
vida, quanto ao que comer ou beber; nem com seu próprio
corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a
comida, e o corpo mais importante que a roupa? 26 Observem
as aves do céu: não semeiam nem colhem nem armazenam em
celeiros; contudo, o Pai celestial as alimenta. Não têm vocês
muito mais valor do que elas? 27 Quem de vocês, por mais que
se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida?
28 “Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como
crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. 29
Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu
esplendor, vestiu-se como um deles. 30 Se Deus veste assim a
erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo,
não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? 31
Portanto, não se preocupem, dizendo: ‘Que vamos comer?’ ou
‘Que vamos beber?’ ou ‘Que vamos vestir?’ 32 Pois os pagãos é
que correm atrás dessas coisas; mas o Pai celestial sabe que
vocês precisam delas. 33 Busquem, pois, em primeiro lugar o
Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão
acrescentadas. 34 Portanto, não se preocupem com o amanhã,
pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a
cada dia o seu próprio mal.

1. Busque primeiro seu reino = busque sua vontade por decreto
2. E sua justiça = escolha fazer a vontade de Deus
3.E todas estas coisas = descubra e direção de Deus
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Deus nos guia?
Mas Deus não nos GUIA nas escolhas que fazemos a cada dia?

Eu creio que Deus nos guia nas decisões que tomamos. Mas, note a
palavra chave aqui: “Deus nos guia nas decisões que tomamos”. Eu
não disse “Deus não espera que descubramos seus planos para
nossas vidas”. A diferença entre as duas sentenças é grande.

Mas, e sobre o Espirito Santo guiando Paulo no livro de Atos?
1. O livro de Atos nos dá inúmeros exemplos
de visões, aparição de anjos, vozes audíveis,
misteriosas orientações e predições
proféticas.
2. Estes meios extraordinários de orientação
nunca foram procurados.
3. Geralmente os apóstolos se basearam
na sabedoria e bom senso.

Deus pode usar meios extraordinários, mas eles são, por definição,
fora do comum e não devem ser procurados. Claro, ele deve sempre
ser testado pelas Escrituras, mas eu creio que Deus pode, ainda,
dar visões. O ponto é que estes meios extraordinários no Novo
Testamento são apenas isso: extraordinários.
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Então, quais são as ferramentas de
troca? (E como podemos usá-las?)

Ferramenta #1: ABRIR PORTAS

1. Abrir portas deve ser visto como
oportunidades para fazer aquilo que já
sabemos que é bom.
2. Não devemos usar a ausência de uma porta
aberta como uma desculpa para a preguiça. Às
vezes, temos que bater!!

Ferramenta #2: A LÃ

3. Não devemos usar uma porta aberta como
desculpa para qualquer ideia ruim que já
tenhamos decidido fazer.

1. É preferível prudência e boa definição de metas.
2. O ponto da história de lã de Gideão é mostrar
como Gideão foi covarde naquele momento da
sua vida espiritual.
3. A lá nunca foi destinada a ser o método normativo
para descobrir a vontade de Deus.
Ferramenta #3:
A PALAVRA
1. Há perigo em ler a Bíblia ao acaso. Sem
entender o contexto, você pode acha que a
Bíblia diz que ela, na verdade, nunca disse.
2. Deus, muitas vezes, nos providencia uma
passagem bíblica que nos ajuda exatamente
naquilo que precisamos para determinada
ocasião, mas o texto vai sempre dizer o que
ele sempre significou.
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As ferramentas reais de
troca
Ferramenta #4: IMPRESSÕES
1. Não há nada de errado com essa
abordagem se o “empurrão” que
sentimos é para fazer algo que já
sabemos é bom, como dar um copo de
água a um estranho em necessidade.
2. Não confunda impressões certas com
certas palavras do Senhor.
Portanto, o problema com as impressões não é que elas são
subjetivas.
É assumir elas vêm do Senhor. Se ocorre um pensamento ou
impulso em sua mente, mesmo quando você está lendo as
Escrituras, não se deve assumir que é uma voz do céu.

Ferramenta #1: A ESCRITURA (Romanos 12:1-2)
Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional de vocês. Não se
amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua
mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus.
Ferramenta #2: CONSELHOS SÁBIOS (Provérbios 1:5, 12:15, 15:22 and
19:20)
1:5- Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem
discernimento obterá orientação.
12:15- O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos.
15:22 Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos

quando há muitos conselheiros.
19:20 Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio.

26

Ferramenta #3: ORAÇÂO
Entendimento ao estudar a Palavra de Deus.
Sabedoria ao obedecer a Palavra de Deus.
Orar por aquilo que já sabemos é a vontade de Deus.
A. Bons motivos para a tomada de decisão
B. Atitude de confiança e obediência
C. Humildade e ensinamento
D. Que o evangelho será espalhado

RESUMO:
Mateus 6

33 Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. 34 Portanto, não se
preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias
preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal.

1. Procurar promover vontade do decreto de Deus.
2. Seguir vontade do desejo de Deus.
3. Descobrir a vontade da direção de Deus.
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Liberdade Financeira

Cuidando das Finanças
Biblicamente

Introduction:
Na Bíblia, chamamos isso de “administração de dons,” referindo-se àquela
pessoa que administra tudo o que Deus tem lhe dado; inclusive suas finanças.
Como bom administrador, devemos ser fiéis a Deus independentemente de
quanto Deus tem nos dado para administrar.
I Coríntios 4:2
“Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja
encontrado fiel.

3 Princípios Básicos do administrador
1. Tudo que tenho foi me dado, não ganho.

Romanos 11:36
Porque dele, e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória para
sempre! Amém.
2. A pessoa que me deu tudo o que tenho tem uma expectativa.

Lucas16:10-12
“Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também
é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as
riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês
não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é
de vocês?
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3. Existem mandamentos que guiam a maneira como eu uso
aquilo que me
foi confiado e colocado em minhas mãos.

A Bíblia dá orientações e define limites
claros para um ser fiel em lidar com dinheiro.
A Bíblia também deixa claro que Deus
abençoa aqueles que são fiéis.

Mateus 24:46-47
Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar.
Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens.

Deuteronomy 8:10-14
“Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu
Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do
Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas
ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que,
depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas
e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e
todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do
Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão.

Observações:

Conclusão:
O poder a respeito da verdade de Deus nos capacita a sermos bons
administradores.
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4 Aspectos da Administração
Bíblica

Ganhe Biblicamente
Dê Biblicamente

Gaste Biblicamente

Salve Biblicamente

I. Ganhe Dinheiro Biblicamente

3 Princípios importantes:
Princípio # 1: Dinheiro é um presente de Deus que devemos usar
como forma da maximizar nosso serviço a Deus e ao próximo.

Provérbios 3:9-10
“Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as
suas plantações; os seus celeiros ficarão plenamente cheios,
e os seus barris transbordarão de vinho.”

Deuteronomio 8:17-18
Não digam, pois, em seu coração: ‘A minha capacidade e a força das minhas mãos
ajuntaram para mim toda esta riqueza’. Mas, lembrem-se do Senhor, o seu Deus,
pois é ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que
jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê.
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O que significa “honrar” o Senhor? Eu devo mantê-lo como a prioridade sobre
tudo aquilo que eu ganho.
1. Reconhecer que meu trabalho é uma oportunidade de representar a Deus
em um mundo perdido. Tudo que faço testifica quem Ele é.
2. Reconhecer que tudo que eu ganho através de meu trabalho, Deus me
deu para que eu pudesse administrar para Ele. Eu devo mantê-lo
como prioridade na minha vida acima de todas minhas conquistas.

Princípio # 2: Seja exemplo através de seus ganhos, de integridade,
disciplina e trabalho duro. Não troque seus principios por posses.
Aprenda a trabalhar duro. Acorde cedo e obtenha um bom dia de trabalho.
Fique atento ao seu propósito de vida e atinja maestria nela. Isso deve
demorar cerca de 10.000 horas (5 anos trabalhando quarenta horas por
semana). Ensine a trabalhar duro para seus filhos! (Manual x Mental).

Provérbios 12:24

As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos.

Provérbios 14:23

Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza.

Provérbios 6:6-8
Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio! 7 Ela não
tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, 8 e ainda assim armazena as
suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento.

Provérbios 12:11

Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de
fantasias não tem juízo.

Princípio #3: Invista em si mesmo e sua capacidade de ganhar
dinheiro vai subir.
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Seu cérebro é o único recurso que você tem que não pode se
desvalorisar em uma economia em recessão ou crise. Você pode fazer cursos
extras, aprender outro idioma, ler livros de auto-ajuda(incluindo a Bíblia), ouça
boas palestras online e tenha um treinador de vida ou mentor. Humildemente,
trabalhe em suas fraquezas para que as pessoas vejam que você é a melhor
pessoa para trabalhar para elas, ou queriam trabalhar para você. Descubra o
que é preciso para ser o melhor no que você faz e vá atrás disso. Por
exemplo, leia o livro “Pai rico, Pai pobre”, que basicamente diz que devemos
buscar conselhos daquelas pessoas que realizaram o que nós queremos
realizar.
Lucas 16:10
“Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no
pouco, também é desonesto no muito.”

II. Dê Dinheiro Biblicamente
Introduction:
> Nossas ofertas devem ser generosas.
> Nossas ofertas também devem ser feitas sacrificialmente.
> Motivo: Devemos refletir na maneira pela qual o Pai Celeste tem nos
abençoado, e como Ele generosamente tem nos dado tudo que temos.

2 Princípios sobre Dar dinheiro Bíblicamente:
Princípio #1: Dar não é apenas uma questão financeira, mas também
espiritual.
Princípio #2: Você deveria estar pedindo a Deus para mostrar-lhe a quantia,
o lugar, o momento, e até mesmo, em alguns casos, se deve dar a algo
específico.

2 Coríntios 9:7
“Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por
obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.”
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Reconheça Deus

Espalhe o
Evangelho

Oferta

A
Necessidade

Exercício de Fé

Lucas 6:38
“Dêem, e lhes será dado: uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será
dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês”
E sobre o dízimo?
> A Bíblia, no Antigo Testamento a palavra dízimo
refere-se literalmente a um décimo de uma
determinada quantia.
> No Novo Testamento, não temos passagens que
focam no dízimo, mas encontramos princípios que
ajudam os crentes a entender qual são as suas
responsabilidades em relação à finanças.

1 Coríntios 16:2
No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com
a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu
chegar.
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III. Gaste Dinheiro Biblicamente
6 Princípios para gastar dinheiro de maneira bíblica:
Princípio 1. Comece forte sacrificando gastos
- Praticar a gratificação atrasada!
- Você não pode ter tudo o que seus pais tiverem assim que você se casar.
-Se você sacrificar seus desejos inicialmente, você viverá mais
confortavelmente mais tarde.
-Se você estiver em tempos financeiros difíceis, venda algumas de suas
coisas. Não só você vai ficar um pouco de dinheiro extra, como tambem você
terá uma mentalidade diferente em relação a gastos porque você já teve que
praticar o sacrifício.
Ageu 1:6
Vocês têm plantado muito, e colhido pouco. Vocês comem, mas não
se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se
aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa
bolsa furada

Princípio 2. Gaste em si mesmo e no seu futuro, guardando!
- Dê a Deus 10%, a você mesmo 10% (guardando), pague dívidas ...gastos e
dízimo com 75% proporciona a você um mês de liberdade financeira por cada
4 meses trabalhados. Isto é seu seguro. Por quantos meses você pode viver
se perder sua renda?
- Não é o que você faz, mas o que você mantém determina o seu sucesso
financeiro.
Pague-se(guardando) primeiro e guarde-o.
Princípio 3. Planeje suas despesas fazendo um orçamento.
Provérbios 22:7
O rico domina sobre o pobre; quem toma emprestado é escravo de quem empresta.
- Mantenha bons registros, saiba o que entra e o que sai de usa carteira.
- Tenha uma visão financeira de longo prazo.
Luke 14:28
Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e
calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?
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- Traga seu cônjuge a bordo desses projetos. Trabalhando juntos. Combinem
para que cada cônjuge tenham uma certa quantia para gastar como querem.
- A pressa gera desperdicios.
- Veja como fazer um orçamento (na página 10).
Princípio 4. Trabalhar duro para pagar em dinheiro e estar no lado de ganhos
de interesse.
Dívida

Dificuldade de pagamento

Escravidão Financeira

- Não gaste dinheiro que vc ainda vai receber.
-Nunca financie algo que se deprecie. (além da sua casa)
-Espere para o outro dia para comprar algo mais de R$ 200.00 (você define o
valor, mas não deve ser alto), refletindo se realmente é uma boa aquisição.
- mentalidade de gastos x mentalidade de investimento. Uma mentalidade de
gastos se preocupa em quando e como eles podem obter o que quiserem.
Uma mentalidade de investimento pesa e reflite se algo é ou não necessário
ter, e se eles cocluirem que sim, eles estudam como eles podem pagar o
preço mais baixo para a necessidade que eles vêem.
Princípio 5. Aprenda contentamento!
-Lei do contentamento. Aproveite e alegre-se com o que você tem. Eclesiastes
5:19; Filipenses 4:11
- Dê-se recompensas por atingir metas.
Algumas perguntas para se fazer enquanto reflete sobre seus hábitos de
gastos:
1. Preferiria transportar uma bolsa de plástico com $ 500 do que uma bolsa
Prada com US $ 50.
2. É melhor parecer que você tem dinheiro ou ser financeiramente seguro?

Divida > Contas > Escravidão
Liberdade

Gastando
Negligentemente

Poupar > Pagamentos >

Gastando
Sabiamente
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O que é um orçamento?
Definição:
É minha ferramenta fundamental para uma gestão bíblica e estratégica das
minhas finanças para a honra de Deus. É uma lista de itens ou um resumo da
minha renda edespesas durante um tempo especifico. O Orçamento mantém
minha renda alinhada com as minhas despesas agindo como um filtro pela
qual eu analiso e faço decisões financeiras para a honra de Deus e benefício
de minha família.
6 passos para criar um orçamento:
Passo 1: Tenha em mente quanto você ganha mensalmente.
- Analise o seu ganho anual
- Não inclua benefícios ou dinheiro reservado para os impostos.
Passo 2: Subtraia as despesas fixas mensais.
- Hipoteca, aluguel, ou pagamentos de carro etc...
Passo 3: Subtraia a média de outras despesas mensais.
- Electricidade, água, gás, telefone, etc.
- No final das contas, sempre arredonde a quantia para cima.
Passo 4: Faça um orçamento com o dinheiro que resta para…
- Alimentação, vestuário, entretenimento, gasolina, reparos do
carro e da casa, presentes, férias, etc.
- Todas essas despesas devem estar na lista de despesas.
Passo 5: Registre todos os gastos e faça uma planilha descrevendo as
despesas que você irá ter que avaliar.
- O objetivo é gastar menos do que o limite estabelecido em cada area.
- Se você não tem um recibo, registre sua despesa antes de arquiva-la.
- Se você tem um smart phone, você poderá usar um aplicativo.
Passo 6:Depois de um mês, analise suas contas para ver aonde está seu
saldo.
- Isso irá ajuda-lo a entender o quão fundamental é para você manter
suas finanças em dia.
- Aos poucos você tera confiança de que você pode analisar suas
finanças e viver de maneira que agrade a Deus e não prejudica a sua
família financeiramente.

PORQUE?
1. Porque você está acostumado a fazer as coisas à sua própria
maneira, em vez de fazer da maneira de Deus. Algo novo sempre é
difícil e desconfortável no inicio.
2. Em segundo lugar, é preciso tempo para fazer um orçamento ou
um plano de gastos.
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6 Princípios que eu devo levar em conta ao criar meu orçamento familiar:
Princípio #1: Não se esqueça de dar a sua oferta à sua igreja local.
Gálatas 6:6
O que está sendo instruído na palavra partilhe todas as coisas boas com
aquele que o instrui.

Princípio #2: Pague seus impostos e suas dívidas sempre.
Romanos 13:7
Dêem a cada um o que lhe é devido: se imposto, imposto; se tributo,
tributo; se temor, temor; se honra, honra.
Princípio #3: Cuide das necessidades de sua família.
1 Timóteo 5:8
Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua
própria família, negou a fé e é pior que um descrente
Princípio #4: Gaste menos do que você ganha.
Provérbios 21:20
Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora
tudo o que pode.
Princípio #5: Pague suas contas e dividas em dia.
Provérbios 3:28
Não diga ao seu próximo: “Volte amanhã, e eu lhe darei algo”,se pode
ajudá-lo hoje
Princípio #6: Elimine suas dívidas. Esta é a sua prioridade.
Romanos 13:8

Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois
aquele que ama seu próximo tem
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IV. Salve Dinheiro Biblicamente
5 Princípios Bíblicos sobre poupar:
Princípio #1: Por natureza, não somos bons administradores.
Vivemos em uma cultura que pratica a abnegação.
2 Timoteo 3:1-5
Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão
egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais,
ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio
próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes
dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando
o seu poder. Afaste-se desses também.
Princípio #2: É melhor salvar pouco do que salvar nada.
Princípio #3: Tente economizar um pouco a cada mês. Isto trará
alguma segurança durante períodos de emergência para a sua família.
Provérbios 21:20
Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora
tudo o que pode.
Uma boa regra é manter dois a três meses de seu salário no
banco se possível, se você não puder trabalhar devido a
doença ou emergência. Assim você ainda pode providenciar
para sua família e pagar as suas contas, enquanto você
procura um novo emprego ou recupera-se de uma doença.
Princípio #4: Se você economizar dinheiro para coisas que você quer ou
precisa, você não entrará em dívida. Aprenda a esperar até que você salve
para comprar as coisas que você quer ou precisa.
Provérbios 22:7
O rico domina sobre o pobre; quem toma emprestado é escravo de quem
empresta.

Princípio #5: Começa o efeito da bola de neve de juros trabalhando por você
e não contra você!
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