A QUEM SERVIMOS DE FATO?
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30 de setembro de 2018

objetivos
•
•
•

MOSTRAR QUE NOS TORNAMOS SERVOS DAQUELES A QUEM OBEDECEMOS.
MOSTRAR QUE PODEMOS NOS COLOCAR DEBAIXO DO SENHORIO DE ALGUÉM, SE AS
PALAVRAS DESSA PESSOA NOS DOMINAR E TOMAR O LUGAR DA PALAVRA DE DEUS.
MOSTRAR QUE PARA TER DEUS COMO SENHOR É PRECISO DE FATO OBEDECÊ-LO E NÃO
SOMENTE CHAMÁ-LO DE SENHOR.

textos base: ROMANOS 6.16

desenvolvimento
Tornamos-nos escravos de quem obedecemos. Quem obedece, obedece a
ordens, mandamentos e isso acontece por meio de palavras. Jesus reivindica
seu senhorio em Lucas 6.46 dizendo: “... vocês me chamam Senhor, Senhor, mas
não me obedecem...”. Ou seja, não obedecem minhas Palavras. E em João 6.63
Ele diz: “... minhas palavras são espírito e vida...” Em João 8.44-46 Jesus diz aos
seus ouvintes que eles eram filhos do Diabo, que era a quem eles obedeciam e
queriam realizar o seu desejo. Quem é de Deus, ouve a Palavra de Deus. Crê na
Palavra de Deus e obedece a Palavra de Deus. João 10.27 diz: “... as minhas
ovelhas ouvem a minha voz e me seguem...” Ou seja, ouvem a minha Palavra, se
submetem a ela e se tornam meus servos, servos das minhas ordens. João
15.14,15 estabelece bem essa relação de se tornar servo por meio da obediência.
Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno.
Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em
vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu
lhes tornei conhecido. João 15:14,15.
O que o pregador destacou na mensagem foi que muitas pessoas, têm
durante sua trajetória de vida, recebido palavras de seus pais, mães, professores,
ex- maridos ou esposas, ou ainda de maridos e esposas, ou pessoas de influência
em sua vida e essas palavras de morte entraram em suas almas e seus corações
e ocuparam o lugar da Palavra de Deus em algumas áreas. Palavras de derrota,
de depreciação, de fracasso, que causam autoestima baixa, um medo
paralisador. E mesmo Deus dizendo ao contrário disso sobre elas, esses irmãos
não conseguem vencer. Isso porque as palavras que foram ditas, tornaram quem
disse, senhores nessas áreas e esses irmãos não conseguem romper pois não
conseguem ouvir, crer e obedecer a Palavra de Deus, porque essas áreas estão
sendo dominadas por outros senhores.
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PERGUNTA 1 – Você já tinha pensado nessa abordagem desse princípio bíblico de
senhorio:“Quem dá a palavra sobre sua vida, se torna seu senhor.”?
PERGUNTA 2 – Você conhece alguém ou já teve experiência própria, onde alguma área
da sua vida estava dominada por uma palavra que não era a Palavra de Deus?
AUXÍLIO 2 – Por exemplo: a Palavra nos manda perdoar, mas você não conseguia
perdoar, porque seu orgulho dizia que não. Ou seja, nesse caso você era seu próprio senhor
nessa área, pois estava sendo regido pelo seu orgulho e não pela Palavra de Deus.
PERGUNTA 3 – Na Palavra o pastor citou o testemunho de uma moça que tinha sua
vida dominada por palavras e atitudes que seu pai tinha tido com ela e por isso ela não
conseguia romper em áreas de sua vida, mesmo que Deus já tivesse dito o contrário, mas as
palavras do seu pai ainda a dominavam. Isso significava que seu pai exercia um senhorio sobre
essas áreas e não Deus. Você já teve ou ainda tem áreas assim em sua vida?
AUXÍLIO 3 – Por ser uma pergunta com enunciado grande, leia antes com
atenção para que faça sentido para quem está te ouvindo.
PERGUNTA 4 – Pensando a partir desse princípio de obediência. Tem áreas na sua
vida que Deus ainda não é senhor? Se não, o que você pensa em fazer a respeito?

CONCLUSÃO: SE DEUS DIRIGIR O COMPARTILHAMENTO NO SENTIDO DE
QUE PESSOAS PRECISAR SER LIBERTAS DE UM SENHORIO QUE NÃO É O DE
DEUS, CONDUZA O FAPE A ORAR COM GRAÇA E AMOR POR ESSES IRMÃOS.

avisos
▪

BATISMO REGIONAL
o Primeira aula dia 7 as 17h

Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do Youtube TBC
TV. Inscreva-se! Compartilhe! #UmaIgreja

