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DISCIPULADO

Jesus Cristo deve ser o único motivo
para o nosso viver

Compartilhe com o grupo

Texto
Filipenses 1:12-30

Sugestão de música
Volume 1
Nº 18 - Motivo da minha canção

- O que Jesus representa em sua vida?
- Você pode dizer com convicção que Jesus é
o motivo de seu viver?

Para mim o viver é CRISTO
e o morrer é lucro.

Todos nós temos alguma motivação pra viver. O que define a forma como vemos a vida e conseqüentemente a vida que levamos é
aquilo que a gente crê. Não ter motivo pra viver ou ter motivo equivocado é um tormento. O suicídio, por exemplo, é a ausência de
motivo pra viver, é a ausência de expectativa para a vida.
O que motiva a sua vida?
Essa pergunta encontra uma resposta clara e objetiva no texto bíblico. Para o apóstolo Paulo não havia equivoco nem havia nenhuma
confusão sobre o motivo da sua vida. A clareza que ele tinha do propósito para sua vida fez com que de dentro de um cárcere,
sofrendo, ele conseguisse escrever a uma igreja encorajando-a a ter alegria no Senhor. No verso 21 de Filipenses:1 o Apóstolo
Paulo declara sua convicção: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.

De modo geral, há pelo menos 3 elementos que motiva a vida de uma pessoa:
a) Ganhar dinheiro - Em parte alguma da Escritura Sagrada diz que o dinheiro é o problema. Quando Paulo escreve a
Timóteo ele fala que o amor ao dinheiro que se torna a raiz de todos os males. Quando o indivíduo coloca seu coração nesse alvo
equivocado de mover toda sua vida e de direcionar toda sua energia pra ganhar dinheiro. Isso é o problema. Eclesiastes 5:10.
Quantos são movidos pelo ganhar. Quantas pessoas fazem com que o motivo de sua vida seja ganhar... ganhar ... e ganhar e não se
dá conta de que seu coração está sendo comido. A relação com Deus e com a igreja é esporádico porque o coração está sendo
comido. Quando Deus nos abençoa financeiramente é para abençoarmos sua obra, a começar pelo dízimo.
b) Busca de poder - Eclesiastes 2:9 e 11b. Salomão chegou ao topo do poder. Tinha riqueza e tinha fama. Quem vive sua
vida buscando poder, chega um momento, normalmente no final da vida, que ele faz um inventário de sua vida e muitas vezes são
tomados por uma enorme frustração e vê que correu atrás do vento.
c) Busca do prazer - Eclesiastes 2:1- Quantos há que são escravos do prazer, são infiéis, são desenfreados, sem limites e
sem parâmetros. E também chega a um momento da vida e vê que foi inútil. Simplesmente é correr atrás do vento.
Isso tudo gera muitas pessoas insatisfeitas com a vida. Nunca vê nada que lhe motive a agradecer a Deus. Nunca tem motivo de
alegria, são murmuradores.
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Podemos retirar do texto 3 verdades que são naturais em quem já descobriu o propósito que Deus tem pra sua
vida:
1. Quando entendemos o propósito que Deus tem pra nossa vida, percebemos que o sofrimento é parte do processo de
glorificação do Senhor. A nossa relação com os problemas ou com sofrimentos que enfrentamos, é alterada. O Apóstolo Paulo tinha
essa clareza de entendimento. Ele sabia que seu sofrimento contribuía para o progresso do evangelho. Filipenses 1:12 e 13.
Às vezes, desanimamos por coisas tão tolas, e até servimos para desanimar a outros. Isso acontece por não ter o foco em Cristo.
2. Quando entendemos o propósito que Deus tem pra nossa vida, chegamos à conclusão que o motivo da nossa vida é JESUS.
Quando temos motivo pra viver, até a morte ganha outro sentido, pois o morrer é lucro. Mesmo que as circunstâncias que vivemos
seja complicada ou sofrida, temos que ter convicção do motivo da nossa vida.
3. Quando entendemos o propósito que Deus tem pra nossa vida, vivemos o evangelho expresso de forma ética.
Filipenses 1:27
O povo evangélico cresceu, mas perdeu a qualidade. Temos que viver de forma digna do evangelho. Não é uma possibilidade é um
dever. Nós somos responsáveis pela honra da Igreja do Senhor.

Conclusão: Se vivemos nossa vida com motivos equivocados (que necessariamente não são pecaminosos). Podemos
chegar ao final da vida e perceber uma grande frustração. Às vezes não há como recuperar, pois o tempo já se foi.
O tempo de viver segundo o propósito que Deus tem pra nós é agora.
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Vamos nos empenhar em trazer visitantes pra a nossa Célula
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SERVIÇO

Pense em pessoas que você poderia convidar para participar sua célula.
Mas não os convide sem antes orar por eles.
Ore para que o Espírito Santo faça a obra em seus corações, depois os convide.
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O QUE MOTIVA A SUA VIDA?
Todos nós temos alguma motivação pra viver. O que define a forma como vemos a vida e conseqüentemente a vida que levamos é
aquilo que a gente crê. Não ter motivo pra viver ou ter motivo equivocado é um tormento. O suicídio, por exemplo, é a ausência de
motivo pra viver, é a ausência de expectativa para a vida.
O que motiva a sua vida?
Essa pergunta encontra uma resposta clara e objetiva no texto bíblico. Para o apóstolo Paulo não havia equivoco nem havia nenhuma
confusão sobre o motivo da sua vida. A clareza que ele tinha do propósito para sua vida fez com que de dentro de um cárcere,
sofrendo, ele conseguisse escrever a uma igreja encorajando-a a ter alegria no Senhor. No verso 21 de Filipenses:1 o Apóstolo
Paulo declara sua convicção: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.

De modo geral, há pelo menos 3 elementos que motiva a vida de uma pessoa:
a) Ganhar dinheiro - Em parte alguma da Escritura Sagrada diz que o dinheiro é o problema. Quando Paulo escreve a
Timóteo ele fala que o amor ao dinheiro que se torna a raiz de todos os males. Quando o indivíduo coloca seu coração nesse alvo
equivocado de mover toda sua vida e de direcionar toda sua energia pra ganhar dinheiro. Isso é o problema. Eclesiastes 5:10.
Quantos são movidos pelo ganhar. Quantas pessoas fazem com que o motivo de sua vida seja ganhar... ganhar ... e ganhar e não se
dá conta de que seu coração está sendo comido. A relação com Deus e com a igreja é esporádico porque o coração está sendo
comido. Quando Deus nos abençoa financeiramente é para abençoarmos sua obra, a começar pelo dízimo.
b) Busca de poder - Eclesiastes 2:9 e 11b. Salomão chegou ao topo do poder. Tinha riqueza e tinha fama. Quem vive sua
vida buscando poder, chega um momento, normalmente no final da vida, que ele faz um inventário de sua vida e muitas vezes são
tomados por uma enorme frustração e vê que correu atrás do vento.
c) Busca do prazer - Eclesiastes 2:1- Quantos há que são escravos do prazer, são infiéis, são desenfreados, sem limites e
sem parâmetros. E também chega a um momento da vida e vê que foi inútil. Simplesmente é correr atrás do vento.
Isso tudo gera muitas pessoas insatisfeitas com a vida. Nunca vê nada que lhe motive a agradecer a Deus. Nunca tem motivo de
alegria, são murmuradores.

Podemos retirar do texto 3 verdades que são naturais em quem já descobriu o propósito que
Deus tem pra sua vida:
1. Quando entendemos o propósito que Deus tem pra nossa vida, percebemos que o sofrimento é parte do processo de
glorificação do Senhor. A nossa relação com os problemas ou com sofrimentos que enfrentamos, é alterada. O Apóstolo Paulo tinha
essa clareza de entendimento. Ele sabia que seu sofrimento contribuía para o progresso do evangelho. Filipenses 1:12 e 13.
Às vezes, desanimamos por coisas tão tolas, e até servimos para desanimar a outros. Isso acontece por não ter o foco em Cristo.
2. Quando entendemos o propósito que Deus tem pra nossa vida, chegamos à conclusão que o motivo da nossa vida é JESUS.
Quando temos motivo pra viver, até a morte ganha outro sentido, pois o morrer é lucro. Mesmo que as circunstâncias que vivemos
seja complicada ou sofrida, temos que ter convicção do motivo da nossa vida.
3. Quando entendemos o propósito que Deus tem pra nossa vida, vivemos o evangelho expresso de forma ética.
Filipenses 1:27
O povo evangélico cresceu, mas perdeu a qualidade. Temos que viver de forma digna do evangelho. Não é uma possibilidade é um
dever. Nós somos responsáveis pela honra da Igreja do Senhor.

Conclusão: Se vivemos nossa vida com motivos equivocados (que necessariamente não são pecaminosos). Podemos
chegar ao final da vida e perceber uma grande frustração. Às vezes não há como recuperar, pois o tempo já se foi.
O tempo de viver segundo o propósito que Deus tem pra nós é agora.
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