VIVER PLENAMENTE AS PROMESSAS DE DEUS
II Pedro 1: 3-7
3Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que
conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos
chamou para a sua própria glória e virtude,
4pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e mui grandes promessas,
para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos
da corrupção das paixões que há no mundo,
5por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa
fé a virtude; com a virtude, o conhecimento;
6com o conhecimento, o domínio próprio; com o domínio próprio, a
perseverança; com a perseverança, a piedade;
7com a piedade, a fraternidade; com a fraternidade, o amor .
A Palavra de Deus é maravilhosa. É a vontade de Deus e age poderosamente em quem crê.
Não é porque os homens não acreditam em Deus que isso mudará alguma coisa em Deus! Não
são os sentimentos nem as opiniões dos homens que farão Deus decidir hoje fazer isso; mudar
de idéia e fazer outra coisa amanhã. Este é o pensamento do homem.
Deus é o absoluto. O dicionário francês Larousse define a palavra absoluta assim: “Quem não
admite restrição, exceção ou concessão. "
Outra definição, a que corresponde melhor, diz: "Aquilo que não conhece limitações,
imperfeições". "

Isso quer dizer que todos os atributos de Deus são absolutos. O que a Palavra de Deus diz que
Deus é, é absoluto! O que a Palavra de Deus diz que Deus pode, é absoluto!

Agora estamos falando sobre viver plenamente as promessas de Deus. Este é o tema
direcional inspirado por Deus para os crentes da ACVV-Casinha de Deus. Para nós, fiéis fiéis, a
Palavra de Deus é nossa regra de fé e nosso código de ética. Por meio dele, Deus nos assegura
que Ele é o guia de nossa vida; Ele é o suporte da nossa vida e é o nosso apoio infalível.
No ano passado, Deus nos inspirou: “Aperfeiçoando a santificaçaô no respeito de Deus”.
Voltemos brevemente a este tema anual para entender que as inspirações e revelações de
Deus nunca se contradizem e, acima de tudo, são um arquivo contínuo.
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2 Coríntios 7: 1Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda
impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor
de Deus.

Este versículo começa com essas promessas. Portanto, é óbvio que estamos revendo essas
promessas para entender melhor o restante do versículo.

2 Coríntios 6: 18serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor TodoPoderoso.

Maravilhoso. Nos cinco direitos de filiação, temos santificação. Deus já nos santificou. Não
precisamos ser santificados novamente. É sobre viver como homens e mulheres que Deus
santificou. É manter-se em um estado puro, na renovação diária da mente.
Nós vemos isso do versículo 14 ao versículo 17. Vamos lê-los novamente.

2 Coríntios 6: 14Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos; porquanto
que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão,
da luz com as trevas? 15Que harmonia, entre Cristo e o Maligno? Ou que
união, do crente com o incrédulo? 16Que ligação há entre o santuário de Deus
e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio
disse:
Habitarei e andarei entre eles; serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
17Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor; não toqueis

em coisas impuras; e eu vos receberei

Deus nos dá uma ordem formal: não se coloque. Ele então nos dá instruções e uma série de
outros mandamentos: Saia; separar; não toque. É nossa parte de responsabilidade obedecer,
viver santificado.
Em outras palavras, é nossa responsabilidade preservar nosso status de homens e mulheres a
quem Deus santificou.
As promessas vêm a seguir.
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... E eu vos receberei.

É o desejo de Deus. Receber seus filhos, mantê-los nos tribunais de santidade, porque Ele é
Santo. Jesus Cristo disse em João 17:17 Santifica-os pela tua verdade: a tua palavra é a
verdade.
É o único estado que nos mantém mais próximos e no coração de Deus. Santificação. Porque
toda vez que pecamos, nos distanciamos de Deus. Não nos separa de Deus; porque nada pode
nos separar do amor de Deus em Chjrst.

Versículo 1 de 2 Coríntios 7 1Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de
toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santificaçaô no
respeito de Deus.

Para que possamos viver plenamente as promessas de Deus. A primeira promessa diz que Ele
será um Pai para nós. Essa promessa deve ser entendida no sentido do relacionamento de um
pai e seu filho ou filha.
Veja apenas no mundo dos cinco sentidos, como os pais cuidam de seus filhos; com que amor
os cercam até os criar, educa-os para torná-los homens e mulheres perfeitos que tornam sua
alegria perfeita!
E Deus? Absolute ele! De quem o amor é absoluto! O Todo-Poderoso!

... , e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
... diz o Senhor Todo-Poderoso. Esta é a assinatura de Deus, para dizer que Deus persiste e
assina. É absoluto.
Todo-poderoso é a palavra hebraica "shaddai, da palavra grega pantokratôr, epíteto de Deus
derivado do nome El Shaddaï, nome dado a Deus pelos patriarcas.
Deus é Todo-Poderoso, porque Ele criou tudo e reina eternamente. Ele trará o reino de seu
reino à terra.
Todo o cosmos está sujeito a ele; as forças da natureza, os poderes humanos e celestes.
SEU PODER COMPLETO GARANTIA O CUMPRIMENTO DE SUAS PROMESSAS.

O que temos que fazer? É simplesmente viver plenamente todas as promessas de Deus.
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Vamos examinar a nova aliança de Deus com seu povo por meio de Jesus Cristo. Nós podemos
entender que Deus não muda.
Ele disse a Abraão em Gênesis 17 no versículo 1 ... Eu sou o Deus Todo-Poderoso; anda na
minha presença e sê perfeito

A palavra perfeito significa inocente; impecavel, irrepreensível; derivado da palavra hebraica
niqqayon, que literalmente significa transparente.

Em francês, esses quatro termos: , inocente, impecavel, irrepreensível e transparente são
diferenciados da seguinte forma: a inocência é caracterizada pela ausência de contaminação
devido ao mal da palavra grega athôos; limpo; puro; inofensivo.

Antes da queda, Adão e Eva eram inocentes porque não eram culpados de nenhuma
transgressão. A pessoa íntegra observa escrupulosamente as regras da moralidade e os
deveres impostos pela honestidade e justiça.

A palavra impecável designa aquele que não merece reprovação e compartilha a vontade de
não pecar.
A palavra irrepreensível, que enriquece a anterior, aplica-se ao que é perfeito, realizado e que
possui qualidades que merecem ser usadas como modelo.

Você pode se perguntar: o que tudo isso tem em comum com o nosso tema do ano?
Deixe-me dizer-lhe que Deus Todo-Poderoso em Gênesis 17: 1 é a primeira ocorrência desta
palavra em toda a Bíblia. E o número um é o começo. É Deus
Deus prometeu muitas coisas a Abraão, que aconteceram, porque ele permaneceu reto diante
de Deus. Isso quer dizer que a integridade abre portas para as promessas de Deus. Isso não
significa que quando pecamos, Deus não nos dá nada? Longe disso. Ser honesto não é se
prostituir.
Não tem nada a ver com pecado. Ninguém é perfeito neste mundo. Todo ser humano peca.
Integridade não é recorrer a outros deuses quando você diz que acredita no Deus verdadeiro.
O oposto é prostituição.

Eu serei um pai para você. Cheio de amor. Quem ama nada além do bem e nada além do bem
de seus filhos.
Seremos seus filhos e filhas. Filhos do Todo-Poderoso; protegido, a quem não faltará nada.
Essa é a vontade de Deus.
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Por isso, Deus primeiro nos redimiu à custa do sacrifício de seu filho Jesus Cristo. E aqui
estamos nós, seus filhos afiliados.

Neste ensino, trabalharemos em dois aspectos principais.
Primeiro veremos quais são as promessas de Deus; então podemos ver como recebê-los e
vivê-los plenamente.

I. AS PROMESSAS DE DEUS

Há um ditado que diz que a promessa é uma dívida. Isso é parcialmente verdade quando
analisamos a definição da palavra promessa.
Uma promessa é um compromisso que você faz. Torna-se uma dívida para todos que
valorizam sua honra. Uma pessoa que quer ser respeitável, que mantém sua palavra.
Veja o que o novo Dicionário Bíblico Emmaüs diz sobre a palavra promessa: A promessa da
palavra grega "epaggelia" na Bíblia é um tipo de convênio, acordo ou compromisso que tem
efeitos positivos para o destinatário. É uma profecia que o homem fiel certamente verá
cumprido. É lindo!

A Bíblia diz em 1 Coríntios 1: 9 Deus é fiel ... É como eu disse acima; é absoluto! Todas as
promessas de Deus nas Bíblias são profecias que sempre se realizam. Pois Deus não é um
homem para mentir, nem um filho do homem para se arrepender. Portanto, cabe a nós
acreditar nessas profecias e as veremos se tornar realidade.

A Bíblia contém mais de novecentas promessas feitas por Deus a seus filhos. Basta conhecêlos, saber se estão disponíveis; sabe como recebê-los e o que fazer com eles. Deus não faz
suas promessas acontecerem em nossas vidas dar e receber. É por seu amor que Ele nos dá,
mesmo quando não andamos bem diante de seu rosto. Se um pai não privaria seu filho de
comida quando este tivesse cometido uma falta; e quanto a Deus, cujo amor é absoluto?

Vamos trabalhar em algumas das promessas de Deus de que podemos viver de maneira
simples e plena.

II Pedro 1:
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3 Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que
conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou
para a sua própria glória e virtude

... nos têm sido doadas... está no passado; já está adquirido. Nem sempre temos que implorar
a Deus que nos dê o que Ele já nos deu!
Filipenses 4: 6 Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam
conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações
de graças

Podemos nos perguntar: se Deus já nos deu tudo o que contribui para a vida e a piedade, por
que ainda precisamos fazer orações e súplicas para receber?
É simplesmente dizer que na vida de um crente, o acaso não existe. Se temos uma
necessidade, precisamos saber exatamente o que é. Então oramos por essa necessidade. As
súplicas são orações com insistência e perseverança, durante as quais vemos mais claramente
a necessidade em questão. Enquanto esperamos que essa necessidade se torne realidade,
Deus pode nos mostrar que não é realmente o que pedimos que é realmente a nossa
necessidade. Podemos então redirecionar nossa oração. Essa é a necessidade, mas as
condições não são atendidas para recebê-la. Mas Deus não nos dá porque não oramos o
suficiente, ou não imploramos, longe disso. Deus é fiel a si mesmo. Suas leis são imutáveis e
absolutas. Mesmo aqueles que não acreditam nele se beneficiam quando todas as condições
são atendidas.
Todo mundo que planta uma semente com todas as condições atendidas verá o germe
emergir da terra. Crente ou não.

II Pedro 1: 4 (a)
4pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e mui grandes promessas,

A maior promessa de Deus é a vida eterna. Temos esperança. Não é promessa do home;
aquele em quem os humanos baseiam sua crença. A promessa trai. Não é baseado em
nenhum seguro. É carnal, é humano, é incerto.
Enquanto a esperança é a garantia de já ter algo que você ainda não pode ver. Esta é a garantia
total de tê-lo antecipadamente.

Colossenses 1:
24 Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós; e preencho o que resta das
aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja; 25da qual me
tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a
vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus: 26o mistério que estivera
oculto dos séculos e das gerações; agora, todavia, se manifestou aos seus
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santos; 27aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste
mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória;

A esperança da glória. Vida eterna. Esta é uma promessa de Deus e é adquirida para todos os
que nascem de novo em Jesus Cristo. Isso nunca vai mudar.

Hebreus 6:
17 17Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa
a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, 18para que, mediante
duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos
nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta; 19a
qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu,

Temos essa esperança pela fé. Acreditamos firmemente nas promessas de Deus, sabendo que
Deus não mente. O que Ele promete, Ele sempre realiza. Como está escrito em Hebreus 11: 1
Agora, a fé é uma firme garantia das coisas que se espera, uma demonstração daquelas que
não se vê.
Vamos olhar para outra promessa de Deus. A vida eterna está no futuro; enquanto ainda
estamos vivendo neste corpo, Deus nos prometeu tantas coisas maravilhosas. Ele nos deu
tudo o que contribui para a vida e a piedade. Não devemos sacrificar a vida atual disfarçada
de que a vida é curta, o fim está chegando; que não há necessidade de comer, beber, vestir
ou se alegrar. Isso é religião. Veja o que Eclesiastes 9: 7 diz: Vá, coma seu pão com alegria e
beba seu vinho alegremente; porque desde muito tempo Deus tem prazer no que você faz.
Colossenses 3:16 16Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e
aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e
hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, em vosso coração.

Não precisamos mais gastar nosso tempo com coisas materiais que Deus já colocou à nossa
disposição. Vamos apenas viver.

Vamos voltar para II Pedro 1:

Verso 4b
, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina,
Uma promessa maravilhosa; ... Participantes da natureza divina! Isto significa; que
participamos da natureza divina. É um mistério! Vamos pensar um pouco aqui.

Um participante é um ator. Isso contribui. Ele coloca a mão na execução do trabalho.
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A natureza divina é a natureza perfeita. É o estado primário do homem em sua criação. É como
eu disse acima, quando Deus criou o homem; o último era inocente, impecavel, irrepreensível
e transparente, culpado de nenhuma transgressão. Ele estava vestido com a plenitude da
natureza divina. Pelo pecado, ele perdeu esse estado.
Jesus Cristo veio para restaurar esse estado. Agora cabe ao homem mantê-lo. A questão é
como?

Versículo 4 c
, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo,
Corrupção é perversão. O mal é a perversão do bem; a corrupção é má em estado de
decomposição. Este é o estado atual deste mundo; decadente. Existem muitos exemplos.
O lugar da luxúria é a alma ou o coração. É o lugar da inveja, do desejo imodoro de possuir
algo.
De acordo com o novo dicionário bíblico, esse desejo pode ser exercido para o bem dos outros.
É o amor dos objetos da criação ou de si mesmo mais do que do criador. Isso pode resultar
em presunção ou arrogância.
Muitos crentes cristãos caem na luxúria sem saber. Eles não conhecem as promessas de Deus;
eles os esquecem ou os querem excessivamente a ponto de se deixarem possuir por Satanás,
que é o autor da luxúria quando não está satisfeito.
1 João 2:
16 porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos
olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo.

Vamos para 3 João para ver outra bela promessa de Deus, que é o coração de Deus para nós,
seus filhos.

3 João 2:
Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é
próspera a tua alma.

A vontade absoluta de Deus para nós é prosperidade e boa saúde. Esses dois elementos em
manifestação na vida de um crente o fortalecem na crença. Quando estamos com problemas
de saúde, nunca podemos reivindicar prosperidade. Começa com a saúde espiritual quando
somos saudáveis; inocente, sem falhas, sem falhas e transparente. Isso nos coloca em uma
posição agradável diante de Deus. A Bíblia diz em Mateus 4, no versículo 4, que o homem não
viverá apenas de pão, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus.
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Porque toda vez que falamos em abundância; sempre vemos riqueza material em primeiro
lugar; e ainda assim eles só vêm em segundo lugar. Qual é a utilidade dessas riquezas quando
não estamos em harmonia com Deus? Quando eles não fazem a glória de Deus?

Hoje, os falsos professores ensinam que ter bens materiais ou riqueza é sinônimo de perdição.
O que não é verdade.
Como eu sempre ensinei; Deus nunca predestinou alguém a viver na pobreza. Se você
observar como o mundo está cheio de coisas boas que encantam o coração do homem, você
entenderá que Deus criou o paraíso terrestre, para que o homem possa viver ali plenamente
em alegria, tendo tudo e carecendo de nada. O homem estava mesmo predestinado a não
trabalhar.

2. COMO RECEBER E VIVER PLENAMENTE AS PROMESSAS DE DEUS ?

Primeiro, precisamos saber o que está disponível. Vamos voltar para II Pedro.

II Pedro 1:
3Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que
conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos
chamou para a sua própria glória e virtude,
... nos têm sido doadas todas ... eu disse que tudo em Deus é bom e absoluto. Então "tudo"
aqui é sem exceção. Não temos mais motivos para duvidar das promessas de Deus. Temos à
nossa disposição tudo o que contribui para a vida. TUDO.
Deus também nos deu naturalmente esse desejo ardente de amar e servi-lo [piedade]. É
fabuloso! É como Deus disse: "Olha cara, eu te dou tudo. Incluindo esse desejo ardente de me
amar e servir em louvor à minha glória. Live! E você é livre! "
Mas como o homem nunca está satisfeito, a luxúria o leva à corrupção.

Para receber as promessas de Deus, precisamos primeiro saber o que está disponível. Pode
existir, mas também pode não estar disponível.
Quando Deus diz tudo, é tudo sem exceção. Vamos ver por que, então, tudo não está
disponível.
Quando ficamos sem paciência, o primeiro vírus que entra em jogo é a luxúria. Vejamos a
primeira ocorrência dessa palavra na Bíblia Nova Versão King James em Números.
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Números 11:
4 E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos
egípcios; pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos
dará carne a comer?

Lembremos aqui que Deus prometeu aos filhos de Israel que voltariam à posse da terra
prometida onde o leite e o mel fluem, certo?
A terra prometida foi uma promessa absoluta de Deus! Ela estava lá; existia bem, porque Deus
não mente, mas ainda não estava disponível.
Agora, aqui está a falta de paciência que se apodera dessa coleção de pessoas que evitam a
Deus. Isso ainda está acontecendo hoje em nossas vidas. Às vezes, estamos em ambientes que
são liderados em nossas vidas. Eles nos impedem de decolar, de viver plenamente as
promessas de Deus; porque eles são corruptos! Mesmo nas igrejas, existem estes reunidos.
Eles são cristãos incrédulos. Eles são tão corruptos quanto os incrédulos. Vivemos com eles,
dormimos com eles, fazemos tudo com eles; mas, na realidade, eles são possuídos pela luxúria
e impedem que outros vivam plenamente as promessas de Deus. Eles querem se enriquecer
ao mesmo tempo em que ensinam que ter bens materiais é um pecado.

Portanto, sabemos antes de tudo que Deus já nos deu tudo e que, em seu tempo, as
promessas de Deus sempre se realizam. Vivemos na Igreja da graça. Não recebemos porque
somos bons e, quando pecamos, nada recebemos de Deus! Não é isso. Somente a graça de
Deus nos cobre. Ele nos dá através de seu amor e bondade. Mas em seu amor, ele deixou o
homem livre para viver de acordo com os preceitos que escreveu na Bíblia. Assim, o homem
expressa suas necessidades e Deus as satisfaz quando as condições são adequadas, mesmo
que estejam disponíveis.
Portanto, para receber, desejos e necessidades devem estar em harmonia. E o que corta tudo
é luxúria. Por ter um avião particular, eu também quero a todo custo ter um avião particular.
O desejo de ter este plano privado está em harmonia com a necessidade de possuí-lo? Por
que um avião? Para que será usado? Posso comprar? O avião existe sim! Está disponível?
Atende às minhas necessidades? Se não! Portanto, é apenas a luxúria que leva à corrupção,
ao pecado. Muitas vezes ouvimos dizer: "Farei qualquer coisa, mas quero este avião. Até
morra ”
O doutor Paul Victor Wierwille, esse grande homem da pesquisa bíblica, nos ensinou em seu
curso fundamental que, para receber algo de Deus, precisamos saber o que está disponível,
saber como recebê-lo e o que fazer com recebê-lo. Ou seja, desejo e necessidade devem estar
em harmonia como o exemplo do plano que dei acima.

Podemos então viver plenamente as promessas de Deus. Volto ao que disse acima que a vida
eterna está no futuro; enquanto ainda estamos vivendo neste corpo, Deus nos prometeu
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tantas coisas maravilhosas. Ele nos deu tudo o que contribui para a vida e a piedade. Não
devemos sacrificar a vida atual disfarçada de que a vida é curta, o fim está chegando; que não
há necessidade de comer, beber, vestir ou se alegrar. Isso é religião.
A falta de recursos e as dificuldades mergulham os cristãos na esperança. Eles mergulham os
cristãos na armadilha de um grupo de pessoas escolhidas que os fazem acreditar que com eles
ficarão ricos se tirarem seus bens e seu dinheiro dando à Igreja; então eles receberão o dobro,
o triplo e o que mais. O ditado favorito deles é "Você tem que semear. Eles esquecem que a
Bíblia não diz que você tem que desapropriar para receber em abundância, não!

Isso me lembra uma mulher que eu conheço que teve problemas para conceber. Eles
encontraram uma igreja com o marido. O pastor é rapidamente apreendido do caso deles.
O remédio clássico hoje; Vou orar a Deus por você e você terá um filho. O tempo passou e
nada aconteceu. Durante esse período, os ensinamentos direcionados eram realmente sua
vida cotidiana. Um dia o pastor os recebe em privado para lhes dizer que, neste tipo de
situação, é realmente necessário pôr Deus à prova. A mulher colocou um belo colar de ouro
no pescoço e o pastor, com os olhos fixos nesse colar, disse à mulher: "Irmã, você deve
semear! Ah sim irmã você tem que semear! Apontando para as jóias. A mulher exasperada
disse-lhe secamente: "Pastor, esta joia pertence à minha irmã mais velha". O desapontado
pastor respondeu secamente que é por isso que ela nunca tem filhos! Você percebe? Este é
apenas um exemplo entre tantos milhares.

Este ano, trabalharemos em lições adicionais relacionadas ao nosso tema direcional.

Vou agora dar-lhe alguns princípios para viver plenamente as promessas de Deus.

1. Sempre coloque Deus em primeiro lugar, em todas as coisas

A vontade de Deus para nós é prosperidade em todos os aspectos. A prosperidade é acima de
tudo espiritual. Procure coisas do alto primeiro. Faça da Palavra de Deus suas delícias.

Mateus 6:
33 buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos
serão acrescentadas.
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O que são essas coisas? Se olharmos para Mateus 6 do versículo 9, Jesus estava ensinando
seus discípulos a orar. Como pedir a Deus para preencher nossas necessidades. Até o versículo
30, Jesus Cristo mostra que estamos preocupados demais com bens materiais; e Deus sabe,
porque Ele conhece todas as nossas necessidades. Os versículos 31 e 32 são muito
significativos. Eles corroboram com nosso verso principal do tema direcional de II Pedro 1 no
versículo 3, que diz que Deus já nos deu tudo.

Mateus 6:
31 Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que comeremos? Que beberemos? Ou: Com
que nos vestiremos?
32Porque os gentios é que procuram todas estas coisas; pois vosso Pai celeste sabe
que necessitais de todas elas

... os gentios é que procuram… São esse grupo de infiéis que não acreditam em Deus e andam
na luxúria.
Claro que precisamos de tudo isso; mas não somos obcecados com isso a ponto de amaldiçoar
Deus quando não o recebemos.
O versículo 32 especifica muito bem que o Pai Celestial sabe que precisamos dele. "Pai
Celestial" é um relacionamento íntimo entre Deus e seus filhos.
É somente depois que o versículo 33 chega para concluir e estabelecer prioridades. Se eles
não são respeitados, o crente vacila na incredulidade.

33 buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos
serão acrescentadas.

… , e todas estas coisas vos serão acrescentadas… quando as condições forem cumpridas.
Eles estão disponíveis. Eles existem; mas desejos e necessidades devem estar em harmonia
para recebê-los. Deus não é mesquinho nem egoísta.

2. Só obedeça o que você está convencido

Só porque isso ensina isso e aquilo não significa que você precise acreditar e obedecer.
Convença-se primeiro e depois obedeça do fundo do seu coração. Você terá bênçãos. Se você
faz isso apesar de si mesmo, porque o eminente doutor em teologia do [TEL] ensinou, sem
estar convencido ou quando não acredita; você agradará a todos, exceto a Deus, e mentirá
para si mesmo. Isso não significa que você duvida dos ensinamentos, não!
I Tessalonicenses 5:
20Não desprezeis as profecias;
21julgai todas as coisas, retende o que é bom
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Atos 17:
11 Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica; pois receberam a
palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as
coisas eram, de fato, assim.

3. Nunca se deixe guiar por sentimentos na frente dos homens.
Seja qual for a sua capacidade; considere a Palavra primeiro. Não os comentários sobre a
Palavra, mas a Palavra em si primeiro.

Colossenses 2:
8 Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme
a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo;

Quando a Palavra é professada em harmonia com o que a acompanha; junte-se, se não tiver
o espírito de discernimento. Porque hoje em dia, as pessoas tornaram-se mais fanáticas pelos
professores do que pela Palavra de Deus, conforme escrita na Bíblia. Interpretações
particulares estão em pleno andamento em igrejas e locais públicos. As pessoas deixam de
viver como homens e mulheres a quem Deus chama de "Amados". Eles aceitam ser pobres,
infelizes, tristes, porque o tempo está acabando e os bens deste mundo vão passar.
Enquanto isso, eles retiram todos os seus bens para dar aos outros, supostamente semeando.
As igrejas se tornam loterias, onde as apostas prometem ganhos. E os fracos esvaziam suas
contas bancárias. Nunca faça isso. Entenda o que significa semear, compartilhar
abundantemente, dar presentes ou pagar o dízimo. Seja convencido primeiro. Tudo está no
amor de Deus, na crença e não na obrigação.

4. Fique longe de qualquer ambiente, quando achar que é chumbo. Caso contrário, você
nunca decolará.

1 Coríntios 15:
33 Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons costumes

5. Fique longe de fanáticos religiosos.
Eles são um vírus que vai roer você pouco a pouco até ficar preso na pobreza.
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Mateus 7:
15 Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas,
mas por dentro são lobos roubadores.

6. Nunca se associe com alguém. Crente, irmão, amigo seja ele.
O contexto a seguir mostra que o rei Josaphat caiu em luxúria.
II Crônicas 20:
30 Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os
lados.
31Josafá reinou sobre Judá; tinha trinta e cinco anos quando começou a reinar

e reinou vinte e cinco anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de
Sili.
32Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que

era reto perante o SENHOR.
33Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o

coração para com o Deus de seus pais.
35Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acazias, rei de Israel, que procedeu
iniquamente. 36Aliou-se com ele, para fazerem navios que fossem a Társis; e fizeram
os navios em Eziom-Geber.

E o resultado é o versículo 37.
II Crônicas 20: 37 Porém Eliézer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá,
dizendo: Porquanto te aliaste com Acazias, o SENHOR destruiu as tuas obras. E os
navios se quebraram e não puderam ir a Társis.

* Nunca seja pretensioso

Provérbios 15:
33O temor do SENHOR é a instrução da sabedoria,e a humildade precede a honra

Filipenses 2:
3 Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada
um os outros superiores a si mesmo.
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7. Nunca aceite uma nota ou título que sua auto-suficiência influencie.

Êxodo 23:
8 Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as
palavras dos justos

8. Nunca exiba seus projetos em público.
Testifique das bênçãos de Deus quando elas se manifestam em sua vida. Não deixe ninguém
testemunhar por você.

Provérbios 12:
23 O homem prudente oculta o conhecimento,mas o coração dos insensatos
proclama a estultícia

9. Aprenda a compartilhar quando Deus lhe der.
Nunca esqueça Deus primeiro, depois sua família (sua esposa e filhos) e depois outros.

II Coríntios 9:
11 enriquecendo-vos, em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso
intermédio, sejam tributadas graças a Deus.

1 Timóteo 5:
8 Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem
negado a fé e é pior do que o descrente.

* Não se prive de nada quando quiser e dos meios. Sem extravagância.

Eclesiastes 9:
7 Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já
de antemão se agrada das tuas obras .

1 Pedro 5:
15

8 Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão
que ruge procurando alguém para devorar;

10. Nunca dê por obrigação. Desista por amor, sendo convencido.

2 Coríntios 9:
7 Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama a quem dá com alegria.

II Coríntios 8:
2 porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e
a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade.

11. Evite desperdícios quando tudo parecer estar funcionando bem para você.
Nunca empreste cegamente. Evite receber créditos ou divida.

Provérbios 22
7 O rico domina sobre o pobre,

12. Nunca improvise seus projetos.
Prepare-os cuidadosamente antes de atacá-los. Seja muito econômico. Quando você se
aproxima do egoísmo sem se tornar um, você é rico. Quando você fecha os olhos, fica mais
pobre muito rapidamente.

Lucas 14:
28 Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para
calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir?

Uma bela conclusão aparece no versículo 5 de nosso capítulo principal deste ano, que diz...
por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência associai com a vossa fé
a virtude; com a virtude, o conhecimento;
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6 com o conhecimento, o domínio próprio; com o domínio próprio, a
perseverança; com a perseverança, a piedade;
7com a piedade, a fraternidade; com a fraternidade, o amor .

Quando vivemos todas essas coisas, participamos da natureza divina; aquele que nos
aproxima cada vez mais de Deus. É na renovação da mente que podemos fazer tudo. E assim
podemos viver plenamente todas as promessas de Deus como homens e mulheres a quem
Deus ama. De um amor absoluto.
___________________________________________________________________________
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