5º dia- Sexta-Feira (09/03)
Juntos entendendo e usando nossas riquezas
espirituas
Ef 1:15-18 Por essa razão, desde que ouvi falar da fé
que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que
demonstram para com todos os santos,
não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os
em minhas orações.
Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o
glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de
revelação, no pleno conhecimento dele.
Oro também para que os olhos do coração de vocês
sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a
esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da
gloriosa herança dele nos santos
Nós como igreja, precisamos entender a nossa
verdadeira identidade e vocação.
Começo perguntando: Existe cristão pobre?
Há um texto clássico em Mateus 25:31-46 que fala de
uma consciência de riqueza e pobreza.
O texto aqui está dizendo claramente que dar contas a
Deus, nada mais é do que dar conta do uso que nós
fizemos das nossas riquezas.
A questão do juízo final, a questão da nossa
apresentação diante de Deus, no final de todas as
coisas; é uma questão de riqueza e pobreza.

Tanto que quando Jesus está falando com os
discípulos, Ele disse para os discípulos: Lc 18:24-25
Olha, é mais fácil passar um camelo pelo o buraco
duma agulha, do que fazer um rico entrar no reino dos
céus.
Pergunto: Qual foi a conclusão dos discípulos?
Quando Jesus disse: Olha. Qual é o maior milagre que
Jesus disse que poderia haver na face da terra?
O que Jesus chamou de impossível dos homens?
Seria impossível dos homens fazer um cego
enxergar?
Seria impossível dos homens fazer um paralítico
andar?
Seria impossível dos homens fazer um surdo escutar?
Não, isso não é o impossível dos homens, porque a
ciência hoje está fazendo isso.
A ciência está fazendo surdo escutar, paralítico andar
e cego ver.
Então, o que Jesus chamou de impossível dos
homens?
Um rico entrar no reino dos céus.
Mas Jesus disse: Para Deus isso é possível.
E quando Jesus falou disso, dessa condição, do
homem se converter da sua riqueza:

Qual foi a conclusão dos discípulos?
Então, quem poderá se salvar?
Qual foi a conclusão dos discípulos?
Que o mudo era feito de ricos e pobres?
Não, que todo mundo era rico.
E o que impede a gente de entrar na dimensão do
reino do céu?
A nossa relação com a nossa própria riqueza.
A não compreensão da nossa riqueza faz a gente
pensar que somos pobres.
E essa ideia de que somos pobres, está nos
impedindo de compreender o verdadeiro propósito da
nossa riqueza e consequentemente nos impede de
entrar na dimensão do reino do céu.
O que Jesus está trazendo aqui nos inclui a todos.
O juízo é para ricos.
E ricos são todos.
Agora, porque muitas vezes a gente não se entende
rico?
Porque a gente vai entender riqueza no aspecto do
poder, e não entende a riqueza no aspecto daquilo que
são as dotações de Deus naquilo que é a missão de
Deus para nossa vida.

O homem já nasce abençoado com riquezas, com
dons, com talentos, com virtudes, com habilidades,
com dotações que permitam a ele ser alguém a
semelhança de Deus.
O que falta a esse homem?
Uma consciência clara de identidade, natureza,
propósito e vocação.
Por isso que quando Paulo ora, ele diz: assim: Eu oro
para que vocês tenham os olhos do vosso
entendimento iluminados afim de que vocês possam
compreender as riquezas da vossa vocação.
Aqui Paulo está orando por uma igreja para que ela
seja rica?
Paulo não está orando para que a igreja seja rica.
Paulo está orando para que a igreja seja consciente da
riqueza que Cristo já disponibilizou. Ef 1:15-18 Por
essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm
no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com
todos os santos,
não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os
em minhas orações.
Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o
glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de
revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também
para que os olhos do coração de vocês sejam
iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança

para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa
herança dele nos santos.
O que falta para gente compreender?
Compreender a nossa verdadeira vocação, e ao
compreender a nossa vocação, compreender as
riquezas em Cristo disponibilizadas para que eu
cumpra essa vocação.
Como a gente não entende isso, a gente se equivoca
na identidade e ao se equivocar na identidade, a gente
se equivoca no conceito de riqueza.
E ao se equivocar no nosso conceito de riqueza, a
gente se equivoca no nosso sentido de propósito.
Então, Deus nos enriqueceu para que nós fossemos
abençoadores.
Porque vergonha, não é não ter para mim, mas
vergonha é alguém precisar de mim, e eu não ter o que
oferecer.
Por isso que aqueles que esperam em Deus nunca
serão envergonhados Is 49:23 Reis serão os seus
padrastos, e suas rainhas serão as suas amas de leite.
Eles se inclinarão diante de você, com o rosto em
terra; lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá
que eu sou o Senhor; aqueles que esperam em mim
não ficarão decepcionados".
Porque toda vez que alguém se aproximar de você,
você estará em condições de abençoar.

Qual é a primeira riqueza que Jesus aponta neste texto
de Mt 25:31-46?
1.

Ver. Quando foi que nós te vimos?
Porque nós não estamos entendendo a missão de
Deus em nossa vida?
Porque os olhos do nosso entendimento estão
cegos.
A palavra de Deus diz: Paulo escrevendo as suas
cartas ele diz que o nosso adversário cegou o
nosso entendimento, para que não resplandecesse
a luz do evangelho. IICo 4:4 O deus desta era
cegou o entendimento dos descrentes, para que
não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo,
que é a imagem de Deus.
Qual é a luz do evangelho?
A luz do evangelho é que Deus nos abençoou com
toda sorte de bênçãos espirituais para que nós
fossemos os seus filhos abençoadores de todos
aqueles que nos buscam. Ef 1:3 Bendito seja o
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos
abençoou com todas as bênçãos espirituais nas
regiões celestiais em Cristo.
Para que ninguém vivesse aqui mal resolvido a
espera de ser abençoado.
Então:

1.

Liberte sua esposa.

2.

Liberte sua namorada

3.

Liberte seus filhos

4.

Liberte os irmãos

5.

Liberte seu pastor

E seja uma pessoa bem resolvida.
Fale ai para sua esposa, para sua namorada, para
os irmãos e para seu pastor, não preciso que você
me ame.
Essa parte da nossa vida já está resolvida.
Porque quem ainda está à espera de ser amado é
um carente.
Deus nos amou de tal maneira que deu seu filho
unigênito para que quem Nele crer tenha a vida. Jo
3:16 "Porque Deus tanto amou o mundo que deu o
seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer
não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque nós não temos vida?
Porque nós ainda vivemos como pessoas
carentes.
E quem ainda está à espera de ser amado não
conhece o propósito e a missão das suas
riquezas, porque usa suas riquezas para cobrir
suas carências.

Por isso que não há justiça, e porque não há
justiça, porque as pessoas estão usando as suas
crenças para satisfazer as suas carências.
E porque elas estão satisfazendo as suas
carências?
Porque elas ainda não entenderam que Deus as
amou de tal maneira que deu o seu Filho.
E se não negou para nós até mesmo o seu próprio
filho, como não nos dará com Ele todas as coisas.
Rm 8:32 Aquele que não poupou a seu próprio
Filho, mas o entregou por todos nós, como não
nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as
coisas?
Você não precisa que alguém te ame, porque Deus
já te amou de tal maneira.
E Deus não faz você semelhante a Ele, tornando
você uma pessoa que ainda precisa ser amada.
Mas Deus faz você semelhante a Ele, de modo que
agora você ama da mesma forma como Deus
amou você.
De modo que, assim como Deus amou a nós,
assim também nós devemos amar os nossos
irmãos.
E não vamos usar os nossos irmãos ou a vida para
satisfazer as nossas carências.

Porque nós fomos iluminados pela luz do
evangelho.
E quando a luz do evangelho nos iluminou, nós
entendemos a missão de Deus em nossa vida.
E a missão de Deus na nossa vida era nos tornar
alguém perfeito como Ele.
E Ele nos mostrou que o seu filho era perfeito,
Cristo Jesus.
Que em momento algum precisou ser amado, mas
amou o tempo todo.
E deu a sua vida em favor dos seus irmãos.
É esse homem que Deus quer que todos os seus
filhos sejam.
Alguém que não faz nada para satisfazer as suas
carências.
Porque se essa luz do evangelho não resplandecer
na gente, então nós vamos fazer do nosso ventre o
nosso deus.
Porque a Bíblia diz que o diabo cegou o nosso
entendimento, e nós fizemos do nosso ventre o
nosso deus. Fp 3:19
E nós ficamos cegos.
Por isso que a palavra de Deus diz: O Espírito de
Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para

proclamar liberdade aos cativos, dar vistas aos
cegos e por em liberdade os oprimidos. Lc 4:18
Ele fala de liberdade duas vezes, Ele fala da
liberdade de quem está cativo e fala de liberdade
daqueles que apesar de não ser mais cativos,
ainda continuam oprimidos.
Então, o que fica entre as pessoas que não são
mais cativas, mas continuam oprimidas.
O que fica entre uma coisa e outra?
Os cegos.
O que faz com que gente que já foi liberta,
continua vivendo oprimida como se não tivesse
sido?
Cego.
Por isso que Paulo diz: Eu oro para que sejam
iluminados os olhos do vosso entendimento.
Para que vocês possam compreender as riquezas
da vossa vocação.
Por que a gente ainda se acha pobre?
Porque a gente é cego.
E na medida em que a gente é cego, fazemos do
nosso ventre o nosso deus.
E aí nós não entendemos que do nosso ventre
fluiriam rios de águas vivas.

Porque enquanto eu era homem caído, eu era alma
vivente, mas agora que eu sou homem regenerado
eu sou espírito doador de vida.
E a minha vida não é mais segundo os meus
apetites, mas a minha vida é segundo a missão de
Deus.
E a missão de Deus é me tornar alguém como Ele,
uma fonte inesgotável de vida para os outros.
Um doador de vida permanente.
A primeira coisa que nós devemos pedir aqui é
que Deus ilumine os olhos do nosso
entendimento.
Para que a gente deixe de fazer do nosso ventre o
nosso deus.
Que a gente deixe de lidar com a vida segundo as
nossas carências, nossos apetites e nossas
necessidades.
Para que a gente possa libertar as pessoas de nós
mesmos.
Entendendo de que elas não precisam amar a
gente.
Você vai continuar trabalhando com o mesmo
ânimo, com a mesma disposição, você vai
continuar ofertando sua vida pelos outros,

principalmente por aqueles que não gostam de
você.
Porque são esses que provam que você é uma
pessoa bem resolvida.
O que prova que você é uma pessoa bem
resolvida?
Quando você se dá bem com quem não gosta de
você.
Porque a última coisa que você precisa nesta vida
e única coisa que não precisa nesta vida é ser
amado.
Porque já foi amado de tal maneira por quem podia
amar você.
A missão de Deus não é fazer de você uma pessoa
amada, mas missão de Deus é fazer de você uma
pessoa que ama como Ele amou, de modo que
quem vê o filho vai ver o pai.
E quando nosso entendimento é transformado a
gente começa a entender a nossas riquezas.
E aí Jesus começa a enumerar riquezas
fantásticas:
1.

Saúde é riqueza

2.

Liberdade é riqueza

3.

Ir e vir são riquezas

4.

Afetos são riquezas

Ir até a onde alguém está.
Não fostes ver-me.
Você está usando o seu poder de ir e vir para quê?
Para alimentar as suas carências ou para manifestar
as suas riquezas?
Você anda usando a sua saúde para quê?
Para alimentar as suas carências ou para revelar as
suas virtudes?
Afetos.
Quem consegue segurar uma mão com um pouco de
carinho?
Jesus chama isso de riqueza.
Jesus não disse que os presos foram libertos.
Jesus não disse que os doentes foram curados.
Jesus não levantou mérito do porque a pessoa estava
nua ou pobre.
Jesus não levantou mérito porque a pessoa estava
presa.
O porquê ele era nu ou porque ele ficou pobre.
O que a gente faz hoje?
Tem-se alguém preso.

Qual é a primeira coisa que a gente faz?
Discute o mérito.
Tem-se alguém doente.
Qual é a primeira coisa que a gente faz?
Discute o mérito.
Tem-se alguém pobre.
Qual é a primeira coisa que a gente faz?
Discute o mérito.
Jesus não mandou você discutir o mérito.
Jesus não mandou visitar preso injustamente.
Ele nem falou se a pessoa estava presa injustamente,
Ele só falou que a pessoa estava presa.
Ele não falou se a pessoa estava doente porque fumou
demais.
Se estava aidético porque ela era gay.
E ta pagando na sua carne o preço do seu pecado.
Pecado de quem?
O pecado de quem que um aidético gay está
pagando?
Quem paga pecado hoje em dia?
Você sabia que dizer que alguém está pagando os
seus pecados é levantar blasfêmia contra Cristo.

Porque Jesus disse que o sacrifício feito pelo o
pecado foi feito uma única vez.
E que Deus não aceita mais ninguém cobrar coisa
alguma pelo o pecado de alguém.
Ninguém paga pecados, nós sofremos as
consequências dos nossos pecados.
Mas nós podemos compartilhar as nossas riquezas,
para que as pessoas sejam libertas das suas cadeias
de pecados.
Fazer alguma coisa por elas não vai pagar nem os
meus nem os pecados delas.
Jesus foi rico o suficiente para abençoar tamanha
pobreza.
E de onde vinha à riqueza de Jesus?
Da sua consciência de identidade e da missão de Deus
na vida Dele.
Eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu Pai.
Deus tem uma missão.
Sabe qual é a missão de Deus?
Tornar você filho Dele, alguém tão parecido com Ele,
que ao alguém olhar para você, vai ter certeza de que
viu Deus.
E viu Deus de que forma?

De ver você como uma divindade que tem que ser
venerada?
Não, de ver em você um pai que ama cada um dos
seus filhos e é abençoador de todos aqueles que o
buscam.
Mas, para isso, os nossos olhos tem que ser
iluminados, porque enquanto nós estamos cegos, nós
estamos à procura de riquezas e não a procura de
pobreza.
O que a gente chama de inclusão social?
É quando a gente está fazendo obra social que a gente
chama isso de inclusão social.
Essa é uma palavra inadequada.
Porque quando você está pensando em ação social
qual é parâmetro?
O padrão dos ricos.
E rico segundo a sua consciência?
Não, rico segundo os seus direito de posse.
Então, a gente vai lá, no meio dos pobres, e
desqualifica-os, dizendo que eles não são sociais.
Que ele está fora da sociedade, mas nós vamos lá,
incluí-los na sociedade dos ricos.
Mas parece que Jesus está dizendo que é o contrario.

Jesus está dizendo: Está vendo estes pobres aqui
atrás de mim?
Se vocês tivessem visitado eles, vocês estariam
incluídos.
Mas como vocês não foram até onde os pobres
estavam vocês estão excluídos.
Então, quem faz inclusão social, o rico ou pobre?
Segundo o texto de Mateus 25 quem faz inclusão
social?
O pobre.
Porque o rico está no mundo do pobre, o pobre não
está no mundo do rico.
Quem faz inclusão social?
Quem pertence à dimensão maior?
Os pobres.
Então, uma vez que eu sou parecido com Deus, eu
estou disposto a percorrer a maior distância para que
eu seja incluído naquilo que é a missão de Deus na
minha vida.
Porque se eu não percorrer esse caminho no seu
extremo, eu me excluo.
Então, é na medida em que eu dou sentido eterno a
minha riqueza, que eu entrei num projeto de inclusão.

Se eu não visitar a pobreza na minha riqueza, eu me
excluo do projeto.
Eu não estou indo lá, visitar o meu Irmão pobre para
incluí-lo na minha riqueza, eu preciso ir lá visitá-lo
para que eu esteja incluído na missão de fazer que
sejamos pessoas parecidas com nosso pai.
Você crê nesta palavra?
Vamos clamar para que Deus ilumine os nossos
olhos.
Para que você possa discernir, ter sensibilidade para
perceber as pobrezas que vão incluir você.
Cada vez que você tem percepção com a pobreza, isso
é sinal de que você carrega uma riqueza.
Quem não tem sensibilidade com a pobreza, não tem
sensibilidade para com o propósito da sua riqueza.
E pode morrer um rico sem propósito.
O que vai condenar os homens?
A pobreza? Não.
O que vai condenar os homens no dia do juízo?
A riqueza.
Porque eles não cumpriram o propósito da sua
riqueza.
E se excluíram da missão de Deus na vida deles.

Porque a missão de Deus ao torná-los ricos é para que
eles pudessem se tornar semelhantes a Ele, dando
sentido a sua riqueza.
Suprindo pobreza com a sua riqueza.
Se você não tem tido sensibilidade com a pobreza, é
porque você não tem tido sensibilidade para entender
o sentido da sua riqueza.
E se você não entende o sentido da sua riqueza, você
é uma pessoa carente, que vai passar o resto da vida
tentando usar de todas as formas para ser
reconhecido.
Em vez de você reconhecer o que Deus já fez de você,
você vai passar o resto da vida tentando ser
reconhecido pelo o que você fez.
Deus não fez nada para ser reconhecido, Deus fez
tudo para ser conhecido.
E na forma como eu sou iluminado nas minhas
riquezas e tenho sensibilidade para com as pobrezas
que eu vou conhecer Deus em mim.
Mas há em todos nós um desejo profundo de
encontrar alguém para amar.
Nós estamos à procura de alguma pobreza para
cumprir a missão da nossa riqueza.
Diga: não há nada que o Senhor vá fazer por mim,
porque o Senhor já fez por mim todas as coisas.

Eu quero sair daqui sabendo de que eu não preciso
ser amado, porque eu já fui amado de tal maneira.
Fui amado e sou amado, eu sou um filho amado do
Senhor.
Jesus veio ao mundo, e nós o odiamos, nós o
humilhamos, nós o desprezamos, mas Jesus estava
aqui e não precisava ser amado, porque Ele é amado
do pai.
Ele disse: O meu Pai me ama e assim como meu Pai
me ama, eu amo vocês.
Assim como meu pai me entregou todas as coisas, eu
entrego todas as coisas a vocês.
Eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer.
Se você ainda não viu o que Deus fez por você, você
vai estar à procura do que as pessoas podem fazer por
você.
Jesus disse: Eu vi o que o meu Pai fez, e quando eu vi
o que o meu Pai fez, eu quis fazer a mesma coisa.
Porque eu quero ser como o meu Pai.
Você crer nisso? Então, recebe isso.
E diga com autoridade o Espírito de Cristo está em
mim.
O Espírito Santo está em mim.

Eu sou filho de Deus como Jesus o Cristo é filho de
Deus.
O mesmo Espírito que estava Nele está em mim.
As pessoas tem dificuldade de falar isso.
Parece que soa como uma heresia.
Às vezes falo isso em algumas reuniões e parece que
estou falando uma heresia.
Qual o Espírito está em você? O Espírito Santo.
E esse Espírito Santo é o quê?
Consumidor de vida? Não. Ele é doador de vida.
O Espírito está sempre na posição de receber? Não.
Ele está sempre na posição de ofertar.
Não confunda o Espírito de Cristo que está em você
com sentimentos e emoções humanas que ainda
resistem à autoridade de Deus em sua vida.
Enfrente as suas emoções, enfrente os seus
sentimentos.
Seus sentimentos são traiçoeiros, não queira viver
uma vida cristã guiada pelos os seus sentimentos.
Os seus sentimentos são sentimentos de um viciado,
suas emoções são emoções de uma pessoa viciada
em receber.
Nossa carne é a carne viciada em receber.

E nós temos que resistir e enfrentar esse sentimento
que sempre nos coloca na posição de receber.
Com a consciência, com a fé, com a certeza de que
nós somos doadores.
Porque é o Espírito Santo que está em nós.
A gente passa muita luta no ministério, é luta por
dentro e inimigo por fora.
A gente enfrenta a morte não é todo dia, mas é o dia
todo.
Às vezes a gente está bem por dentro e por fora tudo
vai mal.
Mas se tivermos bem por dentro a gente fica tranquilo
para enfrentar o que vai mal fora.

