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DISCIPULADO

Somente o Senhor Jesus pode nos
renovar, nos transformar e nos
fazer parecidos com Ele.
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Renova-me

Você já viu a fotografia de uma águia.
Dê algumas características dela.
No mundo inteiro a águia é símbolo de nobreza por isso,
também, é o símbolo daqueles que esperam no Senhor.

A águia possui asas enormes em relação ao seu corpo e faz vôos muito altos e em longas distancias.
Vive uns 70 anos, mas em tordo dos 40 anos ela tem que tomar uma séria e difícil decisão. Ela precisa
entrar num processo de renovação senão morre. Ela percebe que suas penas estão velhas, seu bico já
não está afiado e suas garras estão se enfraquecendo. Como a águia, cada um de nós também tem
que se renovar, restaurar e revitalizar a mente e o corpo para dar continuidade ao processo de vida.
Davi declara que o Senhor é quem nos renova como a águia. Salmos 103:5

Como se dá o processo de renovação da águia?
1. A águia interrompe suas atividades.
Pára com seus vôos, sua caça, suas aventuras e interrompe suas obrigações. Pra se renovar a águia se isola no cume
dos mais altos penhascos e ali enfrenta sua própria realidade. Precisamos aprender com a águia. Às vezes é preciso fazer
um produtivo e profundo auto-exame. Temos vivido um tempo de ativismo muito grande. Muitas vezes temos tantas
tarefas a executar que nos esquecemos de ouvir o que Deus fala conosco. Ele quer que paremos pra pensar no que Ele
tem de especial para cada um de nós. Deus está mais interessado no que nós somos do que aquilo que fazemos.
Você já parou pra pensar nisso? Você tem como parar suas atividades diárias para passar alguns momentos
a sós com Deus?

OTrabalho sem santidade de vida não produz fruto que agrada a Deus.
Deus teve muito desgosto num determinado momento da vida do povo de Israel, por causa de seu ativismo religioso e
conseqüentemente não tinham uma vida de santidade. Malaquias 1:10.
É prudente fazer como Jacó que numa noite quando se via encurralado pelo medo, entrincheirado pela sua consciência e
ameaçado pelo seu irmão, não podendo mais prosseguir sem ter um acerto e um conserto da sua vida, ficou sozinho no
Vale de Jaboque e ali Deus tocou a vida de Jacó, mudou o seu nome e mudou a sua história. Gênesis 32: 22-32.
Também foi na solidão do deserto que Deus chamou Moisés pra libertar seu povo da tirania do Faraó. Êxodo 3:1.
Numa caverna Deus falou com Elias pra não temer Jezabel, erguer sua cabeça e cumprir o seu ministério. 1 Reis 19:1-18.
Precisamos de tempo a sós com Deus, caso contrário, as nossas palavras para as pessoas se tornarão um eco vazio.
2. A águia arranca suas penas velhas.
Nesse processo doloroso de arrancar com o bico as penas velhas, a águia fica desfigurada, num estado deplorável, seu
corpo parece mutilado. Contudo depois de alguns dias começam a nascer penas novas, bonitas e fortes. Tudo se faz
novo. Ela ganha nova aparência torna-se bela, encantadora e deslumbrante.
Pra ter uma vida nova com Deus, precisamos ter a coragem de descartar os pesos inúteis, despojar das bagagens que
carregamos que retarda a nossa caminhada, retirar as vestes sujas do pecado e purificar a nossa vida.
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Assim acontece com aqueles que esperam no Senhor, que passam por esse processo de quebrantamento, aqueles que
se humilham será exaltado, aqueles que tiram as vestes sujas são cobertos por vestes brancas. Aqueles que sacodem o
jugo de uma vida presa ao pecado desfrutam das delícias de uma intimidade com Deus.
O que nos impede de desfrutar dessa intimidade com Deus e ter uma vida cheia de vigor e de poder?
3. A águia esfrega seu bico na rocha até arrancá-lo.
Quando percebe que seu bico já está ficando fraco, impotente e cheio de crosta, a águia o esfrega fortemente na rocha até
ficar em sangue vivo e novamente ela vai ficar desfigurada até que, dias mais tarde, cresce um bico novo, forte como aço.
Nós precisamos remover as coisas velhas que usamos durante anos e que saíram dos nossos lábios, retirar palavras
torpes, piadas imorais, críticas inconvenientes e acusações levianas. Precisamos limpar os nossos lábios das crostas que
enfraquecem e comprometem a nossa vida e o nosso testemunho.
A Bíblia nos diz que devemos ser sentinela da verdade; devemos ser pregadores da esperança e não mensageiro do
caos; devemos ser mensageiros de paz e não instrumentos de discórdia. Nossa língua deve ser remédio e não veneno.
Nossa língua deve ser canal de vida e não arma de morte. Precisamos colocar nossa boca no pó e pedir a Deus que toque
os nossos lábios com brasas vivas do altar tirando toda iniqüidade e impureza e derramando sobre nós a unção fresca do
seu Espírito a fim de que falemos com graça e poder.
Você teria coragem de pedir a Deus pra passar pela escola do quebrantamento?
4. A águia arranca suas garras
Nesse processo de renovação ela percebe que suas garras já estão fracas e impotentes, então ela bate com suas unhas
com violência sobre a rocha até que a camada envelhecida e calosa seja arrancada ficando sua pata em carne viva. Após
esse processo de autoflagelação, as garras começam a brotar com todo vigor, fortes como ferro e ela fica completamente
renovada e revitalizada. E então, ela desce das alturas para dar continuidade a sua vida e as suas atividades.
Para a águia as garras são instrumentos de batalha em que ela usa para capturar suas presas e alimentos.
Pra nós nossas armas espirituais não podem ser fracas e impotentes, precisamos estar afiados e preparados a qualquer
momento para o combate, porque a vida cristã é um campo de guerra, estamos em constante luta. Esse mundo é um
campo minado pelo inimigo. O mundo jaz o maligno importa, portanto, estarmos preparados com as garras afiadas e fortes
usando as armas celestiais que Deus nos dá.
A Bíblia nos diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Efésios 6:12
Conclusão: Precisamos estar na presença de Deus com humildade, com arrependimento e com disposição de mudança,
porque Dele vem a transformação. Só o Espírito Santo pode operar esse processo de renovação interior quando nós
ficamos livres das coisas do passado e podemos aproveitar o resultado valioso que a renovação sempre nos traz.
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MISSÕES

Vamos interceder pelos missionários que se encontram nos campos de batalha.
Peça a Deus que os renove a cada dia, dando ousadia, intrepidez e poder para fazer o
evangelho de Cristo conhecido entre os povos.

SERVIÇO

Se você puder fazer doações para sustento dos missionários, procure o Ministério de
Missões de nossa igreja ou a liderança do Ministério com Pequenos Grupos para se
orientar a respeito. Não hesite em abençoar a obra de Deus.

FACILITADOR
Incentive os membros do seu Pequeno
Grupo a ler estes textos durante a
semana, se possível, ler todo o capítulo
para uma melhor compreensão, pois
são referente ao próximo estudo.

Leitura bíblica da semana para o
próximo estudo:
“Santidade”
Segunda: Efésios 1:4
Terça:
Josué 3:5
Quarta:
1 Pedro 1:16-17
Quinta:
Isaías 6:5-8
Sexta:
2 Crônicas 7:14
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