TEMA: UMA DECISÃO DE RENÚNCIA
Estudo Pequenos Grupos
Novembro 2011 – 02
1. DISCIPULADO (40 minutos)
VERSO DA SEMANA: “Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei
descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês
encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.” - Mateus 11.28-30.

Viver uma vida com Deus exige uma decisão de renúncia que pressupõe...
1- UMA IDENTIFICAÇÃO DIÁRIA COM JESUS “... tome diariamente a sua cruz... ”- Lucas 9.23d
a) A decisão de renúncia é uma característica do seu relacionamento diário como discípulo de Jesus
A renúncia está relacionada com a cruz. “Cada um... tome a sua cruz”. Por que a „cruz‟?
b) A cruz é o destaque máximo da renúncia de Jesus!
A cruz identifica e representa a entrega total, definitiva e sublime de Jesus.
“E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz!” - Fil
2.8
c) Ao escolher levar sua cruz, você se identifica com Jesus na sua atitude de obediência
Assim como Jesus foi obediente até o fim, vivendo uma vida de renúncia plena ao Pai, você também deve
demonstrar uma decisão de renúncia onde a sua obediência a Deus deve ter os seguintes predicados:
- obediência genuína, - obediência integral e - obediência permanente
d) Sua obediência a Deus é a amostra mais visível de sua renúncia diária.
E quando você obedece aos mandamentos do Senhor, você projeta o seu amor por Ele. Foi Jesus mesmo quem
disse, "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos.” - João 14:15
 Você obedece a Deus ao obedecer aos seus pais, “Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor.” - Efésios 6:1
Filho, filha, você quer viver uma vida longa, saudável e sólida? Obedeça a seu pai e sua mãe. Esse é um
mandamento com promessa!
 Você obedece a Deus ao obedecer aos governantes e às autoridades, “Lembre a todos que se sujeitem aos
governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom,”- Tito 3:1
Repreenda o espírito de murmuração, de queixa, de lamúria, de condenação, censura e juízo. Decida por uma vida
de renúncia onde a obediência às autoridades e governantes, de acordo com a Palavra de Deus, será uma prova de
seu amor ao Senhor. "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos.”
 Você obedece a Deus ao obedecer aos seus líderes, “Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à
autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho
deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês.” - Hebreus 13.17
Este versículo descortina, dentre vários outros na Bíblia, uma série de verdades que protegem o rebanho de Cristo,
quando observadas cabalmente, a saber:
- O principio da lealdade - „obedeçam aos seus líderes” (pastores ou guias)
- O principio da autoridade espiritual – “... submetam-se à autoridade deles.”
- O princípio da cobertura espiritual – “Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas.”
AFIRMAÇÃO: Se você está pronto para continuar desfrutando os benefícios da obediência, então diga comigo:
EU DECIDO RENUNCIAR TODO E QUALQUER ESPÍRITO DE REBELDIA, DESLEALDADE E
INSUBMISSÃO A DEUS, ÀS AUTORIDADES, GOVERNANTES E AOS MEUS LÍDERES ESPIRITUAIS
HONRANDO-OS REGULARMENTE COM ALEGRIA E GRATIDÃO.
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2- A ACEITAÇÃO DE UMA NOVA VIDA EM JESUS!
A decisão de renúncia modifica o seu estado de ser, seu modo de viver e de fazer as coisas é plenamente
transformado como resultado da sua abnegação, da sua entrega. Como acontece isso? Você passa a viver uma
nova vida quando:
a) Você renuncia a sua própria vontade – Isto é, o que você faz!
Ao submeter sua vontade a Deus, a vontade dele passa ser a sua vontade. Isso significa que você reconhece que a
vontade de Deus é sublime, superior, soberana, real e imperante, que ela é melhor para você!
“Aquele que quiser Me seguir, deve pôr de lado seus próprios desejos e carregar sua cruz cada dia, para conservarse junto de Mim!” - Lc 9.23 (BV)
b) Você renuncia a sua velha natureza – Isto é, quem você é.
Renunciar é aceitar sua nova identidade em Cristo Jesus!
“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas!”
- 2 Cor 5:17
Agora ele olha para você e diz, “Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e
siga-me.” - Lucas 9:23 (AA)
c) Você renuncia a sua herança pecaminosa – Isto é, o que você tem.
“Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe.” - Salmo 51.5
Lembra-se de toda aquela sua bagagem emocional, afetiva, mental, relacional, sentimental, conjugal e espiritual
detonada?
Ao tornar-se um discípulo de Jesus e tomar a sua cruz diariamente, você decide renunciar sua herança do passado,
aquela herança de pecado, traumas, frustrações, hematomas emocionais, calombos sentimentais, tragédias, danos
morais, perdas e prejuízos.
Aí Jesus que vai à sua frente, dá uma olhadinha e diz,
“Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o
meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas
almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.” - Mateus 11.28-30
CONCLUSÃO:
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou
para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais
poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês.” - 1 Pedro 1.3AFIRMAÇÃO: Decida pela renúncia. Decida hoje e agora! Vamos todos juntos declarar nossa última decisão de
renúncia no dia de hoje:
EU DECIDO RENUNCIAR A MINHA PRÓPRIA VONTADE, MINHA VELHA NATUREZA, MINHA HERANÇA
PECAMINOSA E ACEITAR VIVER MINHA NOVA VIDA EM JESUS À SOMBRA DA SUA CRUZ! AMEM.

Adaptado: Pr. Jay Gomes
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