APERFEIÇOANDO A SANTIFICAÇÃO
NO RESPEITO DE DEUS
VIDAS DE QUALIDADE ABREM PORTAS
(Par Emmanuel Mayolo Nsambu)

Abri uma série de ensinamentos sobre o serviço sagrado, introduzindo um
ensinamento do Sr. Larry Panarello intitulado "o serviço sagrado ao povo de
Deus"
Aqui está outra lição inspirada pelo Sr. Ed Homey que eu retrabalho no
contexto atual. A Palavra de Deus é sempre nova, mas ajusta-se no tempo e em
diferentes contextos. Sou grato a Deus pelo Sr. Homey por seu trabalho no
Senhor. Deus o abençoe.
Atualmente, os pregadores cristãos não têm a costa certa no mundo, porque os
trabalhos de ambos produzem frutos ruins em vez de produzir frutos bons.
Não contribui para a expansão da Palavra de Deus. Não é novidade que os
homens usem a Palavra para colher benefícios pessoais. A Bíblia nos diz para
refutá-los porque eles são contraditórios, pseudo-pastores.
O objetivo é mostrar como a qualidade de nossos passeios diários abre portas
para servirmos no lar. Nós alcançaremos este objetivo olhando três coisas:
* Primeiro, como Deus define a qualidade de vida em Sua Palavra.
* Segundo, modelos com bom testemunho, vivendo vidas de qualidade.
* E terceiro, serviço de portas abertas que resultam de vidas de qualidade que
são objeto de um bom testemunho em seus modelos, pois vivem suas vidas de
qualidade.
Vamos a I Tessalonicenses, por favor, vamos dar uma olhada no capítulo 2.
I Tessalonicenses 2:
1 Porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi
vã;
Essa é a qualidade de vida. Ela tem conteúdo, ela tem profundidade.
Um crente sempre marca sua presença positivamente onde quer que ele vá.

2 mas, havendo anteriormente padecido e sido maltratados em Filipos, como
sabeis, tivemos a confiança em nosso Deus para vos falar o evangelho de
Deus em meio de grande combate.
Mais uma vez, esta é a qualidade de vida que emerge de cada palavra, apesar
da oposição, apesar da luta, eles anunciaram o Evangelho de Deus; eles
levaram a Palavra àqueles que estavam famintos por esta Palavra.
3 Porque a nossa exortação não procede de erro, nem de imundícia, nem é
feita com dolo;
Tal foi a acusação contra aqueles homens que vieram com uma alta qualidade
de vida. Mas eles dizem que não foi assim. Ela não descansou nem em sedução
nem em impureza espiritual nem em fraude. Não havia isca no anzol apenas
para levar as pessoas a segui-las.
Hoje em dia, o amor do dinheiro de certos criados, aqueles a quem chamo de
pseudo-pastores, deterioram a imagem do cristianismo.
4 mas, assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse
confiado, [que confiança] assim falamos, não para agradar aos homens, mas
a Deus, que prova os nossos corações.
E Deus não julga alguém digno sem qualidade de vida; sem um modelo
desfrutando de um bom testemunho, confiar-lhe a Sua Palavra. Deus não é
sentimental.
Nós agradamos o nosso Deus e depois aqueles homens que estão em
alinhamento e harmonia com Deus, nós também gostamos deles.
…mas a Deus, que prova os nossos corações.
Então, isso é qualidade de vida e modelos com bom testemunho, bem aqui nas
Escrituras da Verdade.
7 antes nos apresentamos brandos entre vós, qual ama que acaricia seus
próprios filhos.
Esta é a qualidade de vida demonstrada pelos líderes que tiveram acesso aos
tessalonicenses.
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8 Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade desejávamos
comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas
próprias almas; porquanto vos tornastes muito amados de nós.
Eles estavam dispostos a comunicar suas vidas àqueles tessalonicenses que
acreditavam em receber a Palavra de Deus trazida a eles por esses três
homens.
Versiculo 8, 9
…mas ainda as nossas próprias almas; porquanto vos tornastes muito
amados de nós.
9 Porque vos lembrais, irmãos, do nosso labor e fadiga; pois, trabalhando
noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o
evangelho de Deus.
Eles estavam fazendo um trabalho noturno, e em outros momentos quando
estava disponível para eles, para que eles estivessem livres para proclamar a
Palavra de Deus quando fosse hora de fazê-lo. A partilha abundante,
aparentemente, ainda não poderia apoiá-los em uma operação em tempo
integral, então eles trabalhavam em tempo parcial e funcionavam como
ministros em todos os momentos disponíveis que tivessem. Em outras
palavras, eles funcionavam como ministros de todo o coração e
completamente, de modo que não eram um fardo para os crentes.
Eles queriam trazer a Palavra sem carga. Um modelo a seguir.
… para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de
Deus.
Agora, esta é a situação como estava aqui em Tessalônica neste momento.
Dependia do lugar, dependia das condições; mas estavam prontos para
qualquer coisa, e estavam prontos para fazer qualquer coisa para ter uma porta
aberta para proclamar o evangelho de Deus. Seu principal motivo não era
dinheiro, nem outros interesses materiais, mas a paixão de servir a Deus.
Versiculo 10 :
Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e irrepreensivelmente nos
portamos para convosco que credes;
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Veja este modelo desfrutando de um bom testemunho e dessa qualidade de
vida.
Em 2014, realizamos um comboio missionário em R.D.Congo; e recebemos um
testemunho pungente daqueles a quem ensinamos a Palavra: « Nunca antes
vimos pastores da Europa vir aqui para a República Democrática do Congo na
campanha de evangelização, ensinar a Palavra e nutrir assembleias durante a
campanha, sem pedir dinheiro em troca. Nunca. Esta é a primeira vez ».
É essa qualidade de vida que mostramos. O motivo de nossa estada não foi
motivado por ganhos materiais; mas pelo desejo de servir a Deus para a
expansão de sua Palavra. E os testemunhos seguiram. Muitos acreditavam que
as pessoas foram curadas, as pessoas foram libertadas, encontraram soluções
para os seus diferentes desafios.
Eu fui a Angola, ainda recebi este grande testemunho de um dos que
receberam a cura durante esta missão na RDC, é fantástico!
Versiculos 11 e 12
11 assim como sabeis de que modo vos tratávamos a cada um de vós, como
um pai a seus filhos, [carinhosamente maravilhosas! Absolutamente perfeito!]
12 exortando-vos e consolando-vos, e instando que andásseis de um modo
digno de Deus, o qual vos chama ao seu reino e glória.
"Andar de um modo digno de Deus". Este é o resultado da abertura das portas
de serviço; que aqueles que são servidos possam andar de maneira digna de
Deus, por causa da alta qualidade de vida, os grandes modelos com bom
testemunho que entregam esta Palavra de Deus. Isso é admirável, a maneira
como Deus estabeleceu isso.
Agora vamos especificamente para a primeira categoria, a qualidade de vida;
depois de ver esta visão geral de I Tessalonicenses. Lucas capítulo 2, por favor,
vamos olhar para o modelo de qualidade de vida. É sempre um ótimo lugar
para começar.
Lucas 2 : 40
40 E o menino [Jesus-Cristo] ia crescendo [essa é a qualidade de vida] e
fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria; e a graça de Deus estava sobre
ele.
Você fala sobre qualidade de vida!
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51 Então,[Jesus-Cristo] descendo com eles, foi para Nazaré, e era-lhes sujeito.
E sua mãe guardava todas estas coisas em seu coração.
Bem, se uma criança quer ter qualidade de vida, ela precisa estar sujeita aos
parentes que estão no Senhor. E certamente Jesus-Cristo dobrou essa condição
da qualidade de vida.
Eu sempre coloquei uma ênfase especial na juventude, com nossos jovens
Corações Felizes. Pois se não estão enquadrados, se não estamos inculcando a
paixão da Palavra para despertar neles a vocação de servir a Deus como
discípulos como Timóteo, Tito e outros; por isso não produzimos qualidade de
vida, longe disso.
Versiculo 51 :
… E sua mãe guardava todas estas coisas em seu coração.
Uma das coisas que ele disse em Lucas 2:49 foi: "Preciso cuidar dos negócios de
meu pai". Então sua mãe se lembrou disso em seu coração, quando Jesus lhe
disse isso.
Versiculo 52
52 E crescia Jesus[pelo esforço] em sabedoria, em estatura [ou maturidade] e
em graça diante de Deus e dos homens.
Graça diante de Deus e diante dos homens.
Em Mateus, capítulo 7, você não precisa voltar para lá; descobrimos que o
versículo 20 diz: "É, portanto, aos seus frutos que você os reconhecerá". Esta
palavra "reconhecer" é conhecê-los pela experiência. Da graga « ginosko »
E isso alude aos frutos que as árvores produzem. Uma boa árvore produz bons
frutos. Uma árvore ruim, fruta ruim. As duas árvores podem parecer
notavelmente as mesmas. Mas que tipo de frutas eles produzem? É isso que
estamos procurando. E isso é o que é indicativo de uma árvore de qualidade.
É também o que é indicativo de uma vida de qualidade; que tipo de fruto é
produzido em nossas vidas. Vimos alguns frutos produzidos na vida de Jesus
Cristo. Nós veremos mais frutas. Com a qualidade de vida, veremos bons
frutos; como Deus define a qualidade de vida.
Vamos agora olhar no capítulo 5 de Gálatas; e veremos as coisas, verdades do
fruto do espírito nesta categoria de qualidade de vida. E o fruto do espírito é

5

produzido pela manifestação do dom do Espírito Santo. Quando alguém nasce
de novo do Espírito de Deus, esse dom do Espírito Santo está disponível para
esse indivíduo usar e manifestar.
Gálatas 5 : 13[aqui é uma das coisas que se constrói para a qualidade de vida]:
13Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Mas não useis da
liberdade para dar ocasião à carne [a natureza do velho home], antes pelo
amor servi-vos uns aos outros.
É isso que estamos procurando. "Transforme-se, por caridade, servos uns dos
outros". Isso ajudará a produzir o fruto do espírito quando servimos uns aos
outros. As descrições podem acontecer, porque o diabo está sempre lá para
impedir a qualidade de vida no lar; mas o amor deve estar acima de tudo.
A qualidade de vida oferece a melhor oportunidade para superar tempos
difíceis. Isso é o que eu chamo de maturidade.
Versiculo 16
16 Digo, porém: Andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da
carne.
Ambos estão disponíveis: andando de acordo com o espírito ou cumprindo os
desejos da carne; mesmo para um indivíduo que é nascido de novo. Um ou
outro está disponível. Nós decidimos. Esta é nossa competição diária: eu
andarei de acordo com o espírito, ou andarei de acordo com os desejos da
carne? Eu decido isso. Quando ando de acordo com o espírito, terei o resultado
de qualidade, que descrevemos aqui. Quando ando de acordo com a carne,
haverá um resultado de não-qualidade. Eu trabalhei isso em um dos meus
ensinamentos intitulado "Fique longe de tudo que corrompe o corpo e o
espirito" (disponível em nosso site www.acvv.org)
Freqüentemente, andar com o espirito é simplesmente obediência à Palavra
escrita.
A Bíblia diz em Colossenses 3:23: "Faça o que fizerem, faça de todo o coração
como para o Senhor ..." Isso me lembra a missão da RDC em 2014. Eu era o
líder dessa missão. Eu estava errado nas previsões, porque eu era um pouco
ingênuo para fechar meus olhos [involuntariamente] em algumas pessoas e as
responsabilidades que lhes eram confiadas. Isso produziu frutos! Mas que
fruto? Fruta ruim. E, no entanto, nossos corações estavam bem predispostos,
mas a má qualidade de vida daqueles que se infiltravam entre nós para obter
ganhos sórdidos produziu frutos ruins. Custou-nos mais dinheiro do que o
esperado.
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Bem, Gálatas capítulo 5, versiculo 22 nos mostra o fruto do espírito lê-lo.
Gálatas 5: 22 e 23
22Mas o fruto do Espírito é: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a
benignidade, a bondade, a fidelidade. 23a mansidão, o domínio próprio;
contra estas coisas não há lei.
Estas são todas boas qualidades para saber; De fato, é assim que Deus define o
fruto do espírito e Deus define indicadores muito claros da qualidade de vida.
Assim, ao andarmos no espírito, ao manifestarmos esse espírito de Deus de
acordo com a Palavra de Deus, ao praticarmos a palavra de Deus e
manifestarmos esse dom em nós mesmos, poderemos cultivar esse fruto, ter
essa qualidade de vida em nossas vidas. Estas são nove coisas específicas que
podemos ver claramente nesta categoria.
Agora, em segundo lugar, vamos olhar modelos com bom testemunho.
Nós vimos coisas sobre a qualidade de vida. Quando tivermos qualidade de
vida, teremos bom testemunho; e nós seremos modelos para os outros.
Modelos com bom testemunho são o resultado de uma vida de qualidade.
Vamos primeiro olhar para David, em 1 Samuel 16. Mais tarde em sua vida,
David se tornaria o segundo rei de Israel. Neste momento em sua vida, como
vamos ler, ele não era rei, ele foi convocado pelo primeiro rei de Israel, Saul; e
veremos que um bom testemunho foi dado por um dos servos de Saül. Então,
ele conseguiu o emprego.
1 Samuel 16 : 17 e 18
17 Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque
bem, e trazei-mo.
18 Respondeu um dos mancebos: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o
belemita,
Nesta cultura, ser um belemita teve um impacto. Foi uma boa qualidade para
citar Saul.
… que sabe tocar bem, [Isso é o que Saul procurou] e é forte e destemido,
homem de guerra,
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Aqui está outra qualidade que interessaria a Saul. Às vezes, Saul precisava
liderar o reino para a guerra.
… sisudo em palavras [Wisely],
Então, ele não apenas encontra alguém que joga bem, mas também encontra
todas essas qualidades.
… sisudo em palavras, e de gentil aspecto [com cara bonita, ele cuida bem de
si mesmo, ele tem uma aparência sedutora], e o Senhor é com ele.
Ester 2 : 2
2Então disseram os servos do rei que lhe ministravam: Busquem-se para o rei
moças virgens e formosas.
Esse detalhe contou muito nos tempos bíblicos. Hoje, esse detalhe é
significativo. Essa beleza começa do coração primeiro. A qualidade de vida
começa de dentro para se manifestar fora. Um bom servo, um bom discípulo
ou um bom crente cuida da sua aparência. Alguém que não parece bem é 90%
inapto internamente. A Bíblia diz que os pés daqueles que anunciam a paz são
belos. A maioria dos homens e mulheres que marcaram os tempos bíblicos, a
Bíblia diz que eles eram figuras belas ou bonitas. Adão, Eva, José, David,
Sansão, Ester, Jesus
Sem dúvida, a mais alta qualidade citada; "E o SENHOR está com ele". Estas são
qualidades mencionadas sobre David. E David conseguiu o emprego. David teve
que servir. Este bom testemunho da vida de David levou-o ao ponto de poder
servir ao rei de Israel. E ele fez isso. Nós podemos fazer isso, nossos jovens
também podem.
Este é o David; Vejamos o modelo de Jesus Cristo, novamente, nesta categoria
de modelos desfrutando de um bom testemunho. Lucas, capítulo 9, por favor
... Estamos entrando nesta segunda categoria de modelos desfrutando de um
bom testemunho, o resultado de viver vidas de qualidade ...
Vamos ver aqui que Jesus Cristo recebe de todos os testemunhos daquele que
testifica.
Lucas 9 :
35 E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho, o meu eleito; a ele
ouvi.
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Eu diria que Deus é bom ruim para dar um bom testemunho de nossas vidas.
E Ele deu um bom da vida de Jesus Cristo. Certamente esta é uma ótima
ilustração para reconhecer para nós em nossas vidas. Queremos que Deus seja
capaz de dizer: “Este é o meu amado filho, em quem tenho bom prazer.” Esta é
minha amada filha em quem tenho bom prazer; escutá-los. "Se é audível ou
não, não é realmente importante, o fato é que temos essas portas de serviço
onde entramos porque praticamos a Palavra de Deus, e Deus testifica de
nossas vidas que nós pratiquemos esta Palavra, é maravilhoso: "Ouça-o!" Você
vê como ela abriu a porta do serviço para Jesus Cristo.
Atos 6 :
3 Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação[aqui é
uma qualidade de vida],, cheios do Espírito Santo[em manifestação]
Eles têm um ponto forte na sabedoria. Cheio de sabedoria; Vimos com Jesus
Cristo, citado como qualidade de vida. Cheio de sabedoria, deve ser
apropriado, deve ser algo que precisamos desenvolver em nossas vidas; a
correta aplicação do conhecimento. A sabedoria é uma qualidade a que
aspiramos.
A lei estabelece os mandamentos e exigências de Deus. A profecia julga o
comportamento dos homens à luz da vontade de Deus e revela o
desdobramento do plano de Deus; enquanto a sabedoria se esforça, através da
observação, experiência, reflexão, para conhecer os homens [como agir diante
dos homens] e Deus [considerando e praticando a Sua Palavra.]
…e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço.
Para que os apóstolos possam cuidar de outras prioridades. Eles queriam sete
homens que receberam um bom testemunho, cheios de sabedoria para fazer o
trabalho que precisava ser feito nas categorias para as quais foram designados.
Versiculos 4 e 5
4 Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra [essa era a
prioridade deles].
5 O parecer agradou a todos, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do
Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, e Nicolau, prosélito
de Antioquia,
Lembre-se, eles eram irmãos, eles foram contratados; então foi uma boa
multidão para agradar.
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Sem considerar as prioridades, a Igreja funciona sem harmonia. É uma
cacofonia espiritual. Todo mundo quer fazer tudo ou acha que pode fazer tudo
e ninguém faz o que é suposto fazer. Vida de qualidade emerge na paixão de
sua unção. Eu sei o que sou e me esforço para realizar o que Deus espera de
mim. E eu quero fazer isso BEM.
5 O parecer agradou a todos, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do
Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, e Nicolau, prosélito
de Antioquia,
Esses sete homens [7 é a perfeição espiritual] tiveram um bom testemunho e
tiveram acesso para servir naquelas categorias maravilhosas em que poderiam
servir, além de outras categorias. Se você ler sobre Filipe mais tarde, verá Filipe
o Evangelista tendo um grande impacto. A lista continua, nas portas que
continuaram a abrir por causa da qualidade de vida e bom testemunho em
suas vidas, para estes sete.
Vamos olhar para o bom testemunho de Paulo agora, em Atos capítulos 9, não
começou assim neste caso particular em Atos 9. Ele não começou sendo um
modelo com um bom testemunho nos pensamentos dos crentes que ele foi
servir em Jerusalém. Mas vemos alguém entrando e falando por Paulo.
Atos 9 : 26
26 Tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos;
Antes, ele não estava em Jerusalém. Agora, ele está se mudando para um novo
lugar para ele nesta categoria de alguém que esteve na estrada para Damasco
e nasceu de novo e mudou o curso de sua vida. Agora ele retorna a Jerusalém.
…mas todos o temiam,
Bem, eles tinham alguns bons motivos para temer, porque a última vez que
ouviram falar de Paulo, algo mais estava acontecendo em sua vida.
Ele perseguiu aqueles que acreditavam. Eles ainda não tinham ouvido a
verdade completa do caso.
…não crendo que fosse discípulo.
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Eles estavam com medo dele. Não diz que eles não acreditavam que ele nasceu
de novo, mas eles não acreditavam que ele era um discípulo! Eles não
acreditavam que ele já fosse disciplinado pela verdade.
Hoje em dia, as pessoas vêm à Igreja por vários motivos. Portanto, é
importante fazer um acompanhamento personalizado de novos crentes. Acima
de tudo, evite a responsabilização apressada dos recém-chegados. A bíblia diz
isso em I Timóteo 3: 6. Nós vemos em algumas comunidades, assim que
chegam, um crente se torna um ancião e é responsável por ... porque ele é o
diretor geral de um multi-nacional ou irmão do conselheiro especial do
Presidente da República; e o que mais!
Versiculo 27 :
27 Então Barnabé, tomando-o consigo,
Isso é tão excelente! Isto é o que fazemos em nossa casa às vezes, conforme
necessário.
o levou aos apóstolos,
Em outras palavras, damos um bom testemunho um do outro. Nós falamos um
pelo outro, conforme necessário às vezes.
e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor[ele declarou a qualidade de
vida de Saulo], e que este lhe falara, e como em Damasco pregara
ousadamente[com confiança e facilidade] em nome de Jesus.
Então chamou a atenção deles, e foi um bom testemunho de Barnabé. Então,
Paulo foi capaz de fazer algo que veremos mais tarde no ensino.
Então, vamos seguir para o modelo de Timóteo; Atos capítulo 16 ...
Atos 16 : 1 e 2
1 Chegou [Paulo] também a Derbe e Listra. E eis que estava ali certo discípulo
por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego;
2 do qual davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio.
Então, aqui está Timóteo. Vejamos qual é o resultado possível da vida fiel de
certo discípulo. Timóteo tornou-se supervisor mais tarde, porque permaneceu
fiel. E ele foi enviado a próxima revelação - eu só vou ler isso para você.
1 Timóteo 3 :
11

1 Fiel é esta palavra: Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja.
2 É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher,
temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar;
Essa é uma das razões pelas quais ele permitiu que Paulo o circuncidasse; de
modo que foi preparado em todos os aspectos; para não ficar preso pelo
adversário quando ele foi para os lugares onde havia judeus. Eles não queriam
nenhum obstáculo à luz disso. Mas Timóteo tornou-se esse tipo de indivíduo,
pois permaneceu fiel a ser um bom testemunho.
Então, falando do maior serviço, vamos agora passar para a terceira categoria,
abrir portas de serviço. Então Timóteo passou de um certo discípulo para
supervisor; para a categoria onde ele tinha maiores responsabilidades de
serviço.
Vamos voltar a Paulo em Atos, capítulo 9, nesta categoria, a terceira categoria;
as portas abertas do serviço. Vamos ler o próximo versiculo, antes do qual
paramos em Atos 9, porque queríamos ter certeza de que estava claro, a
categoria em que estávamos.
Lembre-se, Barnabé falou em favor de Saulo. Então, essa recomendação da
Barnabas abriu as portas de serviço.
Então aqui está a porta de serviço aberta para Paulo, devido à sua qualidade de
vida. Você vê isso sendo construído? O serviço é o resultado final.
Vamos olhar para Timóteo agora; mais uma vez; nesta categoria de serviço de
portas abertas. Nós descrevemos coisas sobre a vida de Timóteo. Vejamos uma
ilustração específica do que descrevi de Timóteo em I Coríntios capítulo 4;
exercendo suas habilidades de serviço, porque as portas se abriram para ele,
por causa de sua fidelidade na qualidade de vida.
I Corintios 4 : 17
17 Por isso mesmo vos enviei Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no
Senhor;
Olhe para as portas abertas de serviço que o jovem tinha; trazer outros para os
caminhos de Paulo em Cristo; porque ele os vivenciou com sucesso em uma
base fiel, ele foi capaz de ensinar aos outros como fazer isso também.
o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo[Eu nem preciso vir; Timóteo
pode vos mostrar], como por toda parte eu ensino em cada igreja.
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Bem, eu diria que esta é uma porta aberta de serviço; para poder falar e
ensinar e ajudar outros discípulos na casinha a viver de acordo com o que eles
foram chamados a viver como discípulos, trazendo direções em Cristo
diretamente da direção deles até na sala; onde eles moram.
Vamos olhar para o capítulo 2 de Filipenses agora, por favor. Vamos olhar para
o modelo de Jesus Cristo das portas abertas do serviço para ele. Vimos seu
bom testemunho do próprio Deus; e veremos o tipo de portas abertas de
serviço que foram abertas a ele, em Filipenses capítulo 2.
Filipenses 2 : 5 e 6
5 Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus,
6 o qual, subsistindo em forma de Deus[ou "sendo o Filho de Deus", tal é a
exatidão disto],, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar,
Uma versão do Semeador diz: não procurou gozar de igualdade com Deus,
Então isso é parte da nossa compreensão de Cristo. Estamos de acordo com
Deus. É assim que podemos considerar essas coisas; estamos de acordo com
Deus no livre arbítrio. Para servir a glória de Deus sozinho.
Versiculo 7
mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo
Seu desejo era servir e ele tinha recebido seu desejo.
Versiculo 7-11
, tornando-se semelhante aos homens; tornando-se semelhante aos homens;
8 e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo[certamente abriu
portas para ele], tornando-se obediente[aqui novamente a qualidade de vida]
até a morte[até seu último suspiro, ele foi obediente], e morte de cruz. 9
Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é
sobre todo nome; 10 para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos
que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, 11 e toda língua confesse
que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai.
Você fala de portas abertas de serviço! Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de
Deus, nosso Pai. Em Efésios 1: 22, há uma verdade paralela que constrói coisas
para nós aqui neste contexto. Diz:
Efésios 1: 22
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22 e[Deus] sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés[pés de Jesus Cristo],
e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja,
Então, ser o líder supremo da Igreja é toda uma porta de serviço!
Nós funcionamos no único Corpo com Cristo como a cabeça. Com a
compreensão de Cristo, somos todos parte deste pacote de serviços também,
pois operamos no Corpo de Cristo. Quando vivemos como vimos, vidas de
qualidade serão bem testemunhadas; e as portas de serviço serão abertas.
Vamos ver o capítulo 6 de Gálatas, agora estamos no contexto de nós, com
esses modelos desfrutando de um bom testemunho.
Gálatas 6 : 9 e 10
9 E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos[no
Encontro], se não houvermos desfalecido. 10 Então, enquanto temos
oportunidade, façamos bem a todos, mas principamente aos domésticos da
fé [os irmâos da casinha].
Deus providenciou a capacidade de servir fielmente assim; Eu vou ler para você
em
Efésios 2: 10
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras[para estas
obras de serviço sobre as quais acabamos de ler em Gálatas 6], as quais Deus
antes preparou para que andássemos nelas.
Deus é sempre fiel a fazer a sua parte. Ele nos fez capazes de fazer essas boas
obras; para que possamos ser fiéis em fazer nossa parte nessas categorias
amplas de serviço.
Efésios 4: 1 nos prepara para onde estamos indo, nos versiculos 15 e 16 em um
momento; Falando de nós nessas categorias de vida, com base em nossa
qualidade de vida, com modelos desfrutando de um bom testemunho,
podemos servir em casa.
Efésios 4: 1
Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da
vocação com que fostes chamados,
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Fomos chamados para uma vocação magnífica; servir o pão da vida nesta
casinha; e depois trazer outros para esta casa também. Nossa paixão por isso
aumenta a qualidade de nossas vidas.
Versiculo 15
antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a
cabeça, Cristo,
Para os crentes da casinha de Acvv, isso certamente nos lembra o versiculo
chave do tema direcional do ano de 2008: "Crescemos na Palavra, produisamos
muitos frutos"
Nossa primeira prioridade é professar a verdade para nós mesmos. Nossa
segunda prioridade são nossos cônjuges e famílias - não necessariamente nessa
ordem; tudo isso está sendo construído em conjunto, nossos cônjuges e nossas
famílias, mas em primeiro lugar; depois para a casinha; é aí que residimos
agora, em nosso ensino; professar a verdade em amor na casinha.
Então nós temos essas prioridades construídas. Não é que se vamos professar a
Palavra para alguém da casinha, se não falamos com a nossa família ou cônjuge
- se temos uma família ou um cônjuge - naquele momento em particular,
tivemos que voltar atrás. correndo para encontrar a família ou o cônjuge. Mas
é em prioridade. Garantimos que essas responsabilidades sejam bem cobertas
como questão prioritária; então temos portas para poder professar a verdade
na casinha e servir na Igreja, pois cuidamos maravilhosamente de nossas outras
prioridades.
Versiculo 16
do qual o corpo inteiro bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas,
segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para
edificação de si mesmo em amor.
Então, em conclusão, vimos a qualidade de vida; começando com o modelo de
Jesus Cristo; e o fruto do espírito. Temos visto modelos que são bem
testemunhados; na vida de David, a vida de Jesus Cristo, os sete em Atos
capítulo 6, Paulo e Timóteo.
Essas qualidades suficientemente vistas como objeto de um bom testemunho
abriram portas de serviço na casinha, como vimos com Paulo, Timóteo, Jesus
Cristo e nós.
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Então, sirvamos com a compreensão de Cristo na casinha, como vimos o
testemunho da verdade nos dizendo que podemos.
A família não precisa de caronas espirituais, não precisa de bons extras ou
daqueles que pensam que são parte de uma mutualidade onde esperam pelos
serviços dos outros, enquanto nada sobre o avanço deles até a Igreja não lhes
diz respeito. Os crentes devem trabalhar a Palavra para marcar seus arredores,
devem refletir vidas de qualidade, de seus próprios lares e famílias, para
ganhar os outros
_________________________________________________________________
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