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Introdução

ao

Curso

1. O que parece estar faltando, não está faltando.
2. A história de um jovem que busca um
futuro melhor.
3. O poder da dúvida na vida espiritual.
4. Atividades sinceras, porém desnecessárias no
Cristianismo visível.
5. A questão da “autopiedade”.
“O pior pecado que um crente pode cometer
é ficar cheio de autopiedade.”
Oswald Chambers
“Quem tem Jesus não tem falta de nada.”
Carlos McCord
“Não há nada que a presença de Jesus não
tenha poder de curar.”
Mike Wells

Sete revelações que formarão a
sua vida espiritual
Aquilo que chama a sua atenção, ganha você. A essência da vida
cristã está na presença de Jesus em nós.

Revelação 1: A Videira
Uma vida inabalável é possível. Mateus 7.24-25
A presença de Jesus numa vida entre
é possível.

e

Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo
no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor
do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de
acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída,
de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério
que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora
foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer
entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo
em vocês, a esperança da glória. Colossenses 1.24-27
Todos nós moramos no mesmo bairro, na “Vila da

.”

Revelação 2: O Agricultor
Somente a perfeição de Deus faz a alma

e

.

A nossa alma tem fome e sede para receber perfeição 24 horas por
dia e 7 dias por semana.
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O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Salmo 23.1
Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá
fome; aquele que crê em mim, nunca terá sede. João 6.35

Revelação 3: O Ramo
Seres humanos têm importância e valor.
por
intermédio de seres humanos, as intenções mais importantes de Deus
entram no mundo.
Os atributos perfeitos e mais profundos de Deus entram no mundo
somente pelas vidas humanas.
Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós.
Vimos a sua glória, glória como o Unigênito do Pai, cheio de
graça e verdade. João 1.14
O grande mandamento: “Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo
o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e
de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si
mesmo.” Lucas 10.27

Revelação 4: O Fruto
Satisfação em Deus é o
e esta satisfação é o que

.

da Bíblia,

O que o mundo precisa para ser curado é comer do fruto das
perfeições de Deus, que vem de Jesus.
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Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano,
hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como
crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual
puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora
que provaram que o Senhor é bom. 1 Pedro 2.1-3

Revelação 5: O Mundo
A existência da dor não é um

de Deus.

O mundo no qual vivemos é um lugar perfeito para destruir a ilusão
de que nosso é o reino, o poder e a glória.
Satisfação em Deus cessa o pecado.
Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo
desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor!
Romanos 7.24-25
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Amém.
Mateus 6.13

Revelação 6: A Poda
Deus está

na vida de todas as pessoas do mundo.

Deus atua em todas as vidas humanas 24 x 7, especialmente nas vidas
daqueles que o amam.
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O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor
dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por
mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como
se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida,
fôlego e as demais coisas. De uma só vez ele fez todos os
povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado
os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em
que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o
buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora
não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos
movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de
vocês; também somos descendência dele. Atos 17.24-28
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem
daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo
com o seu propósito. Romanos 8.28
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Revelação 7: As Estações
A vida cristã é

e

simples.

Viver momento a momento com fé, esperança e amor porque Deus
é perfeitamente suficiente; isto é a espiritualidade verdadeira.
No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e
disse em alta voz: “Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior
fluirão rios de água viva”. João 7.37-38
Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o
amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13.13
Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4.13
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Por que João 15?
A metáfora da vinha em João 15 revela estas verdades e quem as
recebe compreende como a vida espiritual funciona 24x7.
Stanley Haverwas: “Se quisermos mudar o nosso estilo de vida,
adquirir a imagem correta é mais importante do que exercer
diligentemente a força de vontade. A força de vontade é um
motor muito reconhecido por suas falhas para dela obtermos a
energia interna, mas uma imagem correta, silenciosa e inexorável
nos puxa para o seu campo de realidade, que também é um
campo de energia.”

A

V

IDEIRA

A presença de Jesus numa vida

Revelação 1:
Uma vida
inabalável é
possível.

A videira - a presença de Jesus numa vida
Eu sou a videira verdadeira… João 15.1
A
1. Jesus

e

perfeitas não estão faltando.

nós é a nossa Salvação.

O dom de Deus por nós - a vida perfeita de Jesus.
Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado,
para que nele nos tornássemos justiça de Deus.
2 Coríntios 5.21
Evangelho - A obra de Deus por nós há 2000 anos.
1 Coríntios 15.1-8
Graça - A provisão da perfeição que nunca poderíamos gerar por
nós mesmos.
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não
vem de vocês é dom de Deus; não pelas obras, para que
ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada
em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus
preparou antes para que as praticássemos. Efésios 2.8-10
Salvação - Tudo que Deus fez em Cristo para nos trazer de volta
para Ele e nos capacitar a ser o que fomos criados para ser. Seres
que podem dar “glória” a Ele 24X7.
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2. Jesus
O

nós é a nossa satisfação.
de Deus em nós - a perfeita presença de Jesus.

A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa
riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da
glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada
um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem
perfeito em Cristo. Colossenses 1.27-28
Não os deixarei órfãos; voltarei para vocês. João 14.18
Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o
amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. João 14.23
Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor.
Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta;
e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto
ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho
falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em
vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não
permanecer na videira. Vocês também não podem dar
fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira;
vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e
eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim vocês não
podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer
em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais
ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados.
Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras
permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será
concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem
muito fruto; e assim serão meus discípulos. João 15.1-8
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A Videira - A perfeição de Deus em nós
sempre.

e para

3. Jesus é a perfeita e verdadeira Videira em nós,
a
e para

.

,

O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir; eu vim
para que tenham vida, e a tenham plenamente. João 10.10
4. A Perfeita presença de Jesus habita na vida do discípulo entre
e
.
“Existe um espaço em você onde a abundância perfeita agora
habita. Esta abundância perfeita é uma pessoa. O nome Dele é
Jesus — a Videira verdadeira. O espaço é a sua alma. Jesus fez
aquele espaço parte da vinha de Deus. Você não conseguiu voltar
para o paraíso, então o paraíso voltou para você.” Carlos McCord
5. Esta presença perfeita tem que ser

em nós.

Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua
causa, até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas 4.19
Formado: sua influência e suas intenções enchendo uma vida de
satisfação e produzindo cooperação contínua e alegre.
a) Uma vida perfeita

em mim!

“Jesus, seja bem-vindo aqui!”
b) A

é possível.
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6. Uma semelhança perfeita com Deus é _______________
na vida daqueles nos quais Jesus habita.

Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial
de vocês. Mateus 5.48
7.

(fé),

(esperança),
(amor) - é possível
e é a simplicidade da vida cristã.

Tudo depende da presença perfeita de Jesus no espaço.
Cristianismo é viver a presença de Jesus agora mesmo, porque
ele habita em nós!

A
O

GRICULTOR
A Perfeição

Revelação 2:
Somente
a perfeição
de Deus
faz a alma
descansar e
amar.

O Agricultor - a perfeição
Meu Pai é o Agricultor… João 15.1
A fome humana pela perfeição é uma fome que não podemos
ignorar.
1. A Bíblia começa e termina num jardim com todos
perfeitamente _______________ em Deus.
E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito
bom. Gênesis 1.31
Apocalipse 22.1-3
É pelo
anseia.

e pelo seu

que o coração humano

Agostinho: “As nossas almas não descansam até encontrarem
descanso em Deus.”
Não podemos voltar para o Éden, então Jesus nos fez a vinha de
Deus no mundo. A Fonte do Éden habita em nós.
2. A palavra “Perfeição” é para _________ e não somente para
o ___________.
e

esta linda e poderosa palavra.

Quando pensamos em perfeição como algo que Deus faz, amamos
a palavra. Quando pensamos em perfeição como algo que temos que
produzir, odiamos a palavra.
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3. É importante, para hoje, ____________ a palavra
“Perfeição”.
Na formação espiritual é preciso ter definições
.

e

Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de
vocês. Mateus 5.48
Ser perfeito é simplesmente
criados pelo Criador.
Ser perfeito é
de amor de Deus
no mundo.

a ser o que fomos
a Deus; fazer os atributos
e

A perfeição não é algo que produzimos pelas obras. A perfeição é
algo que reside na Videira e que o Agricultor quer passar a nós para o
benefício de outros. No processo, nossa alma se alimenta, descansa e
regozija.
4. O papel do Agricultor é ser perfeito __________ nós e _____
nós, momento a momento.
O Agricultor trabalha na ___________ e na _______________
da perfeição da videira no mundo.
O Agricultor trabalha para
que ele sabe que já

por meio dos ramos o
perfeitamente na Videira.
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Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta;
e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda.
João 15.2
A perfeição existe para ser repartida e o Agricultor não aceitará
qualquer outro resultado.
5. Recebemos as perfeições do Agricultor prestando
___________ na videira, com _______________, momento
a momento.
O poder da atenção, o considerar e o reconhecer.
O autor Henry Scougal escreveu no século 17:
“O valor e excelência de uma alma será medida pelo objeto do
seu amor... A maneira verdadeira de melhorar e fazer as nossas
almas mais nobres é focar o nosso amor nas perfeições divinas
para que possamos tê-las sempre à nossa frente e assim receber
uma impressão delas em nós.” (Do livro - A Vida de Deus na
Alma do Homem.)
Comece cada dia com a declaração: “
.” Sua alma precisa saber que a perfeição está em você.
que as perfeições de Deus entrem na sua vida
constantemente durante todo o dia. Resista à tentação de tentar
produzir as perfeições de Deus. Elas sempre são recebidas pela
graça.
Esteja pronto a
com qualquer atividade que o
agricultor permitir para aperfeiçoar o fruto que sairá da sua vida.
Diga: “seja feita a sua vontade.”
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Jesus trouxe as perfeições mais profundas de Deus de volta ao
mundo. Agora somos o seu corpo no mundo para continuar fazendo
o mesmo.

O

R

AMO
O Fluir
Revelação 3:
Seres humanos
têm importância
e valor. Somente
por intermédio
de seres humanos
as intenções mais
importantes de
Deus entram no
mundo.

O Ramo - o fluir
Vocês são os ramos. João 15.5b
1. Ser um ramo frutífero é a __________ espiritual de todo
cristão.
Considerem: uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore
ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu
fruto. Mateus 12.33
As perfeições de Deus que o mundo tanto precisa têm de passar
pelas vidas humanas. Não existe um “plano B.”
Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para ir e dar
fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda
o que pedirem em meu nome. João 15.16
Sem um canal limpo, as boas intenções de Deus, reveladas em Jesus,
não podem chegar às pessoas que precisam tanto experimentá-las.
2. Permanecer é a

de um ramo.

Permanecer é:
a) Viver um

sem barreiras com Jesus.

Minha oração não é apenas por eles, rogo também por
aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles,
para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu
em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo
creia que tu me enviaste. João 17.20-21
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b) Viver das boas
dias por semana.

de Deus 24 horas por dia e 7

Como o Pai me amou, assim eu os amei; permaneçam no
meu amor. João 15.9
Permanecer é viver a vida do outro. É mais que imitação. É conexão.
c) Viver poderosamente

de Jesus.

...pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15.5
É receber a essência da minha vida diretamente de Jesus.
d) É buscar a maior satisfação possível para nós mesmos, para
melhorar a qualidade da nossa vida a fim de repartir a melhor
qualidade de fruto possível.
Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras
permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será
concedido. João 15.7
Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos
insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias.
Pois, quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios 12.10
Agostino: “Ser escravo de Deus é encontrar a liberdade perfeita.”
e) Viver o “Segundo
Mateus 11.28-29

” que Jesus descreveu em

Venham a mim, todos os que estão cansados e
sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês
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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 11.28-29
f) Viver motivado por
Jesus.

a Jesus e não à “causa” de

Leitura do livro “Tudo para Ele”, Oswald Chambers – data: 19 de
junho
Tu me amas?... Pastoreia minhas ovelhas. João 21.16
Jesus não disse: “Converta as pessoas à sua maneira de pensar” e,
sim, “Cuide de minhas ovelhas; cuide para que elas recebam conhecimento a meu respeito.” Consideremos serviço aquilo que fazemos no
sentido de trabalho cristão; Jesus Cristo chama de serviço aquilo que
somos para ele, não o que fazemos para ele. O discipulado baseia-se na
devoção a Jesus Cristo, não na adesão a uma crença ou a um credo. “Se
alguém vem a mim, e não aborrece... não pode ser meu discípulo.” Não
há persuasão, nem compulsão, mas simplesmente devoção: “Se você
quiser ser meu discípulo, terá que devotar-se a mim.” A pessoa tocada
pelo Espírito de Deus imediatamente diz: “Agora compreendo quem é
Jesus.” É essa a fonte da devoção.
Temos colocado a crença doutrinária no lugar da crença pessoal,
e é por isso que tantas pessoas se devotam à causas, e tão poucas se
devotam a Jesus Cristo. As pessoas não querem devotar-se a Jesus, mas
apenas à causa que ele lançou. Jesus Cristo é motivo de profunda aversão para a pessoa culta de hoje que não deseja relacionar-se com ele a
não ser como um “amigão.”
O primeiro compromisso de nosso Senhor foi com a vontade do
seu Pai, não com as necessidades dos homens; a salvação dos homens
foi um resultado natural de sua obediência ao Pai. Se eu me devotar
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apenas à causa da humanidade, logo ficarei esgotado e chegarei ao ponto
em que meu amor vacilará; mas, se amo a Jesus Cristo ardorosamente,
poderei servir à humanidade ainda que os homens me tratem como um
capacho. O segredo da vida de um discípulo é a devoção a Jesus Cristo, e
a sua característica é o comedimento. É como o grão de trigo que cai na
terra e morre, mas depois brota e modifica toda a paisagem. Jo 12.24
g) Viver com Jesus como a nossa visão

da realidade.

Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que
era e o que há de vir, o Todo-poderoso. Apocalipse 1.8

Jesus

é a minha ...

Vida
Identidade
Satisfação
A ção
Oportunidade
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Minha identidade em Cristo Jesus
Quando eu acordo todos os dias, Deus me vê assim. Eu tenho que me
ver assim também.
Filho de Deus – Romanos 8.14-16
Crucificado com Jesus – Romanos 6.6-8
Reconciliado – Romanos 5.10
Ressurreto – Romanos 6.9-11
Em Cristo – Romanos 8.1
Livre de condenação – Romanos 8.1
Amado – João 3.16
Seguro – Romanos 8.31-39
Pleno em Jesus – Colossenses 2.10
Perdoado – Colossenses 1.13-14
Salvo para sempre – Efésios 2:8 e Romanos 5.9-10
Justificado – Romanos 5.1
Santificado – 1 Coríntios 6.11
Nova criatura – 2 Coríntios 5.17
Redimido – Gálatas 3.13
Herdeiro – Romanos 8.17
Vencedor – Romanos 8.37
Justiça de Deus – 2 Coríntios 5.21
Luz – Mateus 5.14
Sal – Mateus 5.13
Ramo da Videira – João 15.1-8
Morto para o pecado – Romanos 6.11
Participante da natureza Divina – 2 Pedro 1.4
Escolhido – João 15.16
Um com Cristo – João 17.20-21
Selado em Cristo – Efésios 1.13
Livre – João 8.36

34 | A vida que satisfaz

Além disso, eu tenho:
Vida eterna
O Espírito Santo
Esperança
A mente de Cristo
As promessas de Deus
Meu nome escrito no livro da vida
Uma moradia nos céus
Uma vida de boas obras, dirigida por Deus
Uma vida perfeita: Jesus
h) Viver recebendo,

e repartindo.

Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer
em mim e eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim vocês
não podem fazer coisa alguma. João 15.5

Permaneço nele quando...
...eu me alegro em Deus totalmente pela vida perfeita de Jesus em mim.
...eu estou desfrutando de uma frutífera relação sem barreiras com
Jesus, a Videira verdadeira.
...eu fico plenamente cheio de alegria pela presença da Videira
verdadeira em minha vida.
...eu recebo liberalmente Jesus como minha vida, minha satisfação,
minha intenção e minha oportunidade para glorificar a Deus.
...eu vivo em incessante e absoluta dependência da Videira
verdadeira e do Vinicultor.
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...eu sou um ramo vazio em que Jesus habita e por meio do qual
ele pode manifestar os frutos de Deus para a glória de Deus.
...o que é natural em Jesus flui naturalmente por meio de mim, de
forma que a natureza de Deus pode se tornar naturalmente visível
e disponível para o mundo como um fruto.
...minha vida exterior, minha identidade, satisfações, ações e
oportunidades podem ser retiradas e o fruto da vida de Jesus, sua
identidade, satisfação e oportunidade ainda assim fluem em mim.
...eu me torno o que Deus planejou originalmente.
...o que me satisfaz mais profundamente vem somente de Jesus.
...permito que Jesus invada minha vida com tudo o que ele é, e
com tudo o que ele deseja a fim de glorificar o Pai no mundo.
...meu coração está alegremente aberto a Jesus por um lado, e da
mesma forma aberto ao meu próximo.
...sou leal a Jesus.
...dependo de Jesus para cada resolução.
...eu sei que nada em mim é suficiente para tornar Deus visível e
acessível.
...eu sei que não faço nada por mim mesmo, e que posso tudo com
Jesus.
...minha vida é a vida de Jesus, minhas intenções são as de Jesus,
meu alimento é Jesus, minhas emoções são as de Jesus.
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...eu sou um com a Videira e com o Vinicultor.
...meu mundo interior é definido pela Videira e meu mundo
exterior é definido pelo Vinicultor.
...eu me alegro na fraqueza e dependência da força da Videira e
do Vinicultor.
...minha experiência cristã é tão simples quanto um galho que vive
a partir da Videira.
...a poda é usada pelo Vinicultor para me abrir mais para a Videira,
então mais frutos irão para as mãos do Vinicultor.
...eu faço tudo recebendo, regozijando-me e repartindo a graça de
Deus que vem da Videira.
...meu maior talento é ficar vazio o suficiente para receber o bem
que vem da Videira.
...eu sei que a perfeição da Videira é minha e eu desfruto da sua
perfeição em mim, 24 horas por dia e 7 dias por semana.
...meus desejos estão sincronizados com os da Videira e Deus os
ouve e responde como se fossem a voz da Videira.
...meu principal desejo é ser tão humilde quanto a Videira.
...eu desejo ser nada para que Deus seja visto como tudo em
todos.
...Deus aumenta minha fé, minha esperança, meu amor pelo
contato com Jesus que é a fonte de fé, esperança e amor.

O

F

RUTO

A perfeição visível e acessível

Revelação 4:
Satisfação
em Deus é o
assunto central
da Bíblia. Essa
satisfação é o
que cura.

O Fruto - a perfeição visível e acessível
Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e
assim serão meus discípulos. João 15.8
1. As perfeições mais lindas de Deus foram feitas ____________
e _____________ para toda a humanidade por Jesus, o filho
do Homem.
Em Jesus vemos a graça e verdade de Deus.
Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós.
Vimos a Sua glória, glória como do Unigênito vindo do Pai,
cheio de graça e de verdade. João 1.14
2. Nem todos ______________ e ______________ do
fruto perfeito da vida de Jesus.
Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
João 1.11-12
Não pensem que vim trazer paz à terra; não vim trazer paz,
mas espada. Mateus 10.34
A presença perfeita de Jesus no mundo criou um grande choque
teológico. João 8.31-47
Vendo este choque teológico podemos ver o problema principal do
ser humano. Ou o homem está conectado a Deus ou ele está conectado
à mente e aos sistemas de satanás. A presença de Jesus sempre cria um
choque entre estas duas fontes. Jesus é o estímulo divino que chama
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a uma resposta. O mundo, a carne e o diabo também são estímulos
que chamam a uma resposta. Jesus força esta colisão teológica entre as
perfeições de Deus e as imperfeições do mundo, da carne e do diabo.
Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim.
João 12.32
Em Jesus podemos ver a graça e a verdade, pois ele estava 100% satisfeito
em Deus, 24 horas por dia e 7 dias por semana enquanto viveu entre nós. Em
Jesus vemos as soluções divinas que podem aparecer no mundo, passando
por um homem, fruto da sua conexão constante com Deus.
3. Neste mundo cheio de almas _______________ e _________
________, podemos ver o fruto que vem quando iniciamos
os nossos pensamentos, emoções e ações desconectadas das
perfeições de Deus.
A teologia de satanás diz que Deus não é suficiente. Satanás diz que
Deus está retendo algo bom que a humanidade precisa.
A fonte de toda tentação é a opinião errada que satanás tem com
respeito a Deus. Se este pensamento satânico achar lugar em nós e ficar
enraizado, seremos “do diabo.” Ele terá a nossa atenção e, assim, ele nos
controlará.
O que refuta a mentira do diabo é somente a presença da perfeição de
Deus entrando no mundo por meio de Jesus. Estas perfeições, passando
pelos ramos de Jesus, serão o fruto de João 15.
A vitória de Jesus sobre a teologia de satanás pode ser encontrada
em Mateus 4.1-11:
“Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser
tentado pelo Diabo. Depois de jejuar quarenta dias e
quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele
e disse: “Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se
transformem em pães.”
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Jesus respondeu: “Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o
homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus’”.
Então o Diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte
mais alta do templo e lhe disse: “Se és o Filho de Deus, jogate daqui para baixo. Pois está escrito: “ ‘Ele dará ordens a
seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão,
para que você não tropece em alguma pedra’”. Jesus lhe
respondeu: “Também está escrito: ‘Não ponha à prova o
Senhor, o seu Deus’”. Depois, o Diabo o levou a um monte
muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu
esplendor. E lhe disse: “Tudo isto te darei, se te prostrares e
me adorares”. Jesus lhe disse: “Retire-se, Satanás! Pois está
escrito: ‘Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto’”.
Então o Diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram.”
4. A tentação de Jesus, como toda tentação, foi crer que Deus
não é ________________ e que Ele estava _______________
algo bom que Jesus precisava para viver.
Se Jesus tivesse acreditado na teologia de satanás, ele teria feito a
mesma coisa que o primeiro Adão fez.
Do seu nascimento até a sua morte, Jesus, o segundo Adão, destruiu
as obras do maligno. Ele venceu o mundo porque estava satisfeito em
Deus e o fruto da sua vida refutou as mentiras do diabo.
Depois de sua ressurreição, Jesus afirmou que podemos continuar a
refutar as mentiras do diabo com o fruto de nossas vidas Nele.
Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada
toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a
tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês,
até o fim dos tempos. Mateus 28.18-20
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Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham
paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham
ânimo! Eu venci o mundo. João 16.33
Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que
pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que
pratica o pecado é do Diabo, porque o Diabo vem pecando
desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou:
para destruir as obras do Diabo. Todo aquele que é nascido
de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus
permanece nele; ele não pode estar no pecado, porque é
nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos
de Deus e quem são os filhos do diabo: quem não pratica a
justiça não procede de Deus; e tampouco quem não ama seu
irmão. 1 João 3.7-10
Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele
que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo.
Eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo,
e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que
conhece a Deus nos ouve; mas quem não vem de Deus não
nos ouve. Desta forma reconhecemos o Espírito da verdade e
o espírito do erro. 1 João 4.4-6
Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus,
e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi
gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus: amando
a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto
consiste o amor a Deus: em obedecer aos seus mandamentos.
E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de
Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a
nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê
que Jesus é o Filho de Deus. 1 João 5.1-5
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5. A grande oportunidade dos ramos é refutar a teologia de
satanás, permanecendo momento a momento, e dando
muito fruto.
O fruto perfeito da vida de Jesus destruiu a teologia de satanás e nos
mostrou o caminho, a verdade e a vida.
A vida perfeita de Jesus em nós nos garante que podemos continuar a
refutar as mentiras do diabo pelo fruto da vida de Jesus saindo de nós.
Pecar não é inevitável e podemos, sim, ser como Jesus.
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não
vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, para que
ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada
em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus
preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2.8-10
6. O Grande Alvo de Jesus é desenvolver, em nós, corações que
nunca __________________.
Corações como o coração de Jesus. Ramos que sempre dão fruto. O
alvo é este fruto que vem da vida de Jesus em nós constantemente.
Fruto como o descrito em Lucas 6.27-28: “Mas eu digo a vocês que
estão me ouvindo: Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os
odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os
maltratam.”
O sermão da montanha descreve corações abertos, que o diabo não
consegue fechar.
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7.Somente o fruto da vida de Jesus pode __________________
as mentiras do diabo.
Não se surpreenda se nem todos quiserem comer o fruto de Jesus
que passa por sua vida.
Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou.
João 15.18

O

M

UNDO

Uma perfeição estranha

Revelação 5:
A existência
da dor não é
um erro de
Deus.

O Mundo - uma perfeição estranha
Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham
paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham
ânimo! Eu venci o mundo. João 16.33
A Experiência Cristã Normal
Com
Aflições por fora; paz e ânimo por dentro.
Ex. Os Apóstolos: 1 Coríntios 4.9-13, 2 Coríntios 4.8-10
Vivemos num mundo que “está sob o poder do Maligno” (1 João
5.19), mas Cristo vive em nós (Gálatas 2.20). A experiência normal da
vida cristã é ir na direção da dor.
E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não
pode ser meu discípulo. Lucas 14.27
Ex. A Leprosa: ausência de dor
Livro Sugerido: Problemas, Presença de Deus e Oração, de Mike
Wells. Editora Abba Press.
A dor e os problemas nos levam para

de Deus.

Mike Wells: “Um crente com problemas é abençoado por Deus.
Sim, verdadeiramente abençoado! Se não tem para onde se
voltar, desistiu de si e dos outros, e descobriu que os problemas
simplesmente não podem ser resolvidos de qualquer maneira
terrena, ele pode rapidamente ser levado a ver que há apenas
uma esperança para si – a Presença de Deus.”
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1. A natureza da
Se
vida verdadeira.

para vida plena segundo Jesus.
a sua vida neste mundo, você

Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida
por minha causa a encontrará. Mateus 10.39

a
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Se concluir que conseguiu gerenciar sua própria vida com sucesso
aqui, você perdeu sua vida.
Exemplo bíblico: Lázaro e o homem rico. Lucas 16.19-31
Como um grão de trigo tem que cair no solo e morrer, nós também
temos que morrer antes de viver.
Jesus respondeu: “Chegou a hora de ser glorificado o Filho
do homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de
trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas
se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida,
a perderá; ao passo que aquele que odeia a sua vida neste
mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve
precisa seguir-me; e, onde estou, o meu servo também estará.
Aquele que me serve, meu Pai o honrará.” João 12.23-26
O exemplo do processo desta “morte para o mundo” ou “a queda que
dá vida.”
Passos em direção para a

.

As Bem-Aventuranças - Alegria plena ligada com as experiências humanas, que normalmente são consideradas as piores da vida.
Mateus 5.3-12
Alegria plena na presença das experiências negativas.
Pobreza de espírito, choro, humildade, fome e sede de justiça,
misericórdia, pureza de coração, pacificação e perseguição por causa da
justiça.
Lucas 6.17-26 - Bênçãos e Ais
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2. A dor e os problemas nos fazem

.

Voltem para mim, ...e eu me voltarei para vocês.
Zacarias 1.3
Receber é a capacidade mais importante no dia-a-dia do cristão. Ter
fé é receber o que Deus já fez, está fazendo e fará.
Espiritualidade verdadeira
é sempre agora

O exemplo do “Maior no Reino dos Céus.” Mateus 18.1-9
Crianças recebem bem e vivem agora.
3. A dor e os problemas nos
de Deus no futuro

para o serviço

O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória
eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um
pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará
forças e os porá sobre firmes alicerces. 1 Pedro 5.10
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Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos
consola em todas as nossas tribulações, para que, com a
consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os
que estão passando por tribulações. 2 Coríntios 1.3-4
CONFORTO X MATURIDADE

4. A dor e os problemas

nossa fé.

Ex.: José do Egito
George Herbert - “Os poetas menosprezam as pobres
tempestades; tais dias são melhores: por fora, purificam o ar; por
dentro, o peito. Tempestades são o triunfo de sua arte.”
Oswald Chambers - “Deus orquestra as nossas circunstâncias,
para educar ou instruir a nossa fé.”
Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato
de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a
prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1.2-3
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Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois
de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu
aos que o amam. Tiago 1.12
5. A dor nos ensina a viver num mundo

:

O mundo da Graça de Deus
a) Um mundo onde examinamos as nossas “
presença de Deus.

” na

Na minha aflição clamei ao Senhor: gritei por socorro ao
meu Deus. Salmo 18.6
Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
Mateus 5.4
Henri Nouwen - “Lamentar significa enfrentar o que nos fere na
presença daquele que pode curar.”
Henri Nouwen - “As perdas podem ser inegociáveis. Mas temos
uma escolha: como vivenciaremos essas perdas? Somos chamados
vez após outra a perceber o Espírito de Deus trabalhando em
nossa vida, e conosco, mesmo nos momentos mais escuros. Somos
convidados a escolher a vida. O segredo para entender o sofrimento
é deixar de nos rebelar contra os inconvenientes e as dores da vida.”
Henri Nouwen - “É dentro do nosso sofrimento, e nunca fora dele,
que Jesus entra em nossa tristeza, toma-nos pela mão, puxa-nos
gentilmente fazendo-nos ficar em pé, e convida-nos a dançar. E
descobrimos o caminho da oração, como o salmista: “Converteste
o meu pranto em dança” (Salmo 30.11), porque, no âmago da nossa
tristeza, encontramos a graça de Deus.”
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Precisamos reconhecer o que perdemos, chorar e sentir a nossa dor
na presença de Deus.
Meu amigo, o missionário Chuck Done, aprendeu durante aproximadamente dois anos lutando com um câncer no cérebro que:
“A dor é para a pureza.
A cura é para a humildade.
O tempo é o tesouro.”
A nossa dor não é sentida no isolamento, mas na companhia dos
santos e de todas as pessoas do mundo.
b) Um mundo onde abrimos mão da
permanente.

de ter o controle

Jim Elliott - Missionário que morreu evangelizando os índios
Auca no Equador: “Não é tolo quem dá o que não pode reter,
para ganhar o que não pode perder.”
Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher,
seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais
do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não
carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo.
Lucas 14.26-27
Henri Nouwen - Mas sempre que escolho outros deuses, fazendo
de pessoas ou de eventos a fonte da minha alegria, constato que
minha tristeza só tende aumentar. Quando exijo de outros aquilo
que só Deus pode dar, experimento dor. Um salmo do Antigo
Testamento aponta para outra direção: ‘Digo ao Senhor: Tu és o
meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente’.
(Salmo 16.2)
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Iremos na direção da dor com Jesus.
Ir na direção da dor é a única maneira de fazer com que a dor se
torne uma serva nas mãos do amor de Deus e não um mestre nas mãos
do diabo.
C.S. Lewis diz: “Amar é, antes de tudo, ficar vulnerável… Se você
quer com certeza, manter seu coração intacto, então não deve dá-lo a
ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente com
distrações: tranque-o na segurança do cofre de seu egoísmo. Mas nesse
cofre, seguro, escuro, inerte e sem ar, seu coração mudará. Ele não se
quebrará: tornar-se-á inquebrável, impenetrável, irredimível… O único
lugar fora o céu onde você pode ficar absolutamente livre do perigo de
amar é o inferno.”
c) Um mundo onde tudo se vê com
fatalismo.

em vez de

Esperança: ver o eterno em meio ao temporário.
Fatalismo: aceitar cada evento como inevitável.
Albert Nolan escreve em Jesus Before Christianity: “Fatalismo é a
atitude predominante na maioria das pessoas, na maior parte do tempo.
Ele é expresso em frases como: ‘nada pode ser feito a esse respeito’; ‘não
se pode mudar o mundo’; ‘você tem de ser prático e realista’; ‘é preciso
aceitar a realidade’.”
Henri Nouwen - Uma pessoa fatalista diz: “De que adianta? No
final, vamos perder. Somos vítimas do destino.” Essa atitude levanos, facilmente, ao ressentimento, à amargura, à desesperança, ao
desespero.
Fé e fatalismo podem dizer a mesma coisa: “Esta situação está fora do
meu controle.” A diferença é que sabemos que não está fora do controle
de Deus. Esta conclusão produz esperança.
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Sabemos que a tribulação produz perseverança; a
perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado,
esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus
derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito
Santo que ele nos concedeu. Romanos 5.3-5
Mas o Evangelho fala da plenitude do tempo. O que buscamos já está
aqui.
O contemplativo Thomas Merton escreveu certa vez: “A Bíblia trata
da plenitude do tempo, o tempo para um evento acontecer, o tempo para
uma emoção ser sentida, o tempo da colheita ou o tempo da celebração
da colheita. Começamos a ver a história não como uma coleção de
eventos que interrompem o que temos de fazer. Nós a vemos conforme a
luz da fé no Deus da história. Vemos como os eventos deste ano que não
são apenas uma série de incidentes e acidentes, felizes ou infelizes, mas
evidências das mãos modeladoras de Deus, que deseja que cresçamos e
nos tornemos maduros.”
Henri Nouwen, em Transforme o Meu Pranto em Dança: “O tempo
precisa ser transformado de chronos - mero tempo cronológico - em
kairós; um termo do Novo Testamento grego que traduz oportunidade,
aqueles momentos que parecem prontos para um propósito intencional.
Então, mesmo que a vida continue a parecer agitada e a ter momentos
difíceis, podemos dizer: ‘Alguma coisa boa está acontecendo diante de
tudo isso’. ”

A

P

ODA

A mão do Agricultor na minha vida

Revelação 6:
Deus está
presente na
vida de todas
as pessoas no
mundo.

A Poda - a mão do agricultor na minha vida
Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta; e
todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda.
João 15.2
1. Deus está envolvido com todas as vidas humanas porque Ele
está buscando uma conexão com todos.
“O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos
céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas.
Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo,
porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De
um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo
determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos
em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem
e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de
cada um de nós. ‘Pois nele vivemos, nos movemos e existimos’, como
disseram alguns dos poetas de vocês: ‘Também somos descendência
dele’. Atos 17.24-28.
A “pressão” que Deus permite aqui no mundo é um ato de amor. É
um desejo de Deus nos incluir.
2. A poda é um envolvimento mais íntimo que Deus tem
com aqueles que já fizeram a conexão com a Videira e o
Agricultor.
A poda é a decisão do agricultor sobre o futuro da sua vinha. O que
será útil para a próxima estação, fica. O que não será útil, será eliminado
sem explicação.
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Meus planos e os planos do Agricultor.
a) Eu sempre acho que todos os acertos do passado
p
para o futuro. Deus nem sempre concorda,
e cortará aquilo que não revelar o fruto desejado na
minha vida.
b) A dor da poda é diferente da dor da disciplina espiritual.
A dor da poda é aquela dor depois que damos fruto bom.
É uma dor que nos
.
c) O instrumento da poda às vezes surpreende. Deus usa
aquilo que faz o corte
.
d) A poda focaliza a minha
de volta para a
Videira e tira minha atenção do fruto do passado.
3. A poda nos lembra que o alvo do discipulado não é
acumular, mas viver na abundância do “_______” com
Deus.
a) A idéia de acumular veio depois da queda e da saída do
homem do jardim de Éden. Mateus 6.1-33
A parábola do rico insensato. Lucas 12.13-21
b) O alvo do discipulado é crescer na capacidade de
repartir a abundância que recebemos de Cristo, a Videira.
1 Coríntios 13.13-14.1
A parábola do Semeador: Lucas 8.1-15
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4. A poda nos lembra onde fica a ___________.
O Agricultor trabalha confiante naquilo que está na Videira e ela
vive confiante no Agricultor. O ramo só precisa entrar nesta confiança
para dar muito fruto.
A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou.
João 6.29
5. A poda me permite voltar a receber tudo da Videira.
Aprender a começar na abundância da Videira e do Agricultor é o
alvo da poda.
Meu Plano Mestre é permanecer para:
1. Ser verdadeiramente livre. João 8.31-32
2. Receber os planos que Deus tem para eu dar fruto. João 15.7
3. Dar muito fruto e dar glória a Deus. João 15.8
4. Ser muito ativo como um rio de águas vivas. João 7.38
5. Não pecar. 1 João 3.9
A fé sempre produz
de
, mas no fim sempre
diremos: Fiz o que fiz pela graça de Deus. 1 Coríntios 15.9-11
6. A poda do Agricultor é um ato de amor.
Amar é o desejo de incluir uma outra pessoa naquilo que me satisfaz.

E

AS

STAÇÕES

Vivendo momento a momento

Revelação 7:
A vida cristã é
profundamente
e perfeitamente
simples.

As Estações - vivendo momento a momento

1. Ramos bons passam por qualquer estação, _______________
a _________________, focados na videira e inspirados por
Seu amor.
A chave para aumentar a nossa satisfação e o nosso fruto é prestar
atenção na perfeita presença e no amor de Jesus como nossa fonte de
vida e satisfação.
“O que ganha a sua atenção ganha você. O que quer a sua atenção
quer você.”
Deus quer a sua ____________ porque Ele quer ____________.
Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5.17
Orar é como _______________. É este respirar, momento a
momento, que nos mantem vivos e satisfeitos nas estações da
vida.
2. Ramos bons pedem tudo em nome de Jesus momento a
momento enquanto estão _______________.
E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai
seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome,
eu farei. João 14.13-14
Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos
errados, para gastar em seus prazeres. Tiago 4.3

66 | A vida que satisfaz

Podemos fazer uma conexão constante com Deus se pedirmos o que
precisamos a cada momento.
Exemplos: “Senhor, estou parado no trânsito. Preciso de paciência.
Jesus, venha ser a minha paciência.”
“Senhor, estou com medo do resultado do exame que o médico fez.
Jesus, venha ser minha coragem e meu conforto.”
3. Ramos bons __________ na presença de Deus e se ________
em cada estação.
O lugar onde entramos é dentro de nós mesmos.
...nem se dirá: ‘Aqui está ele’, ou ‘Lá está’; porque o Reino de
Deus está entre vocês. Lucas 17.21
Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha
palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos
morada nele. João 14.23

Imagine...
Você está entrando numa sala onde um diálogo muito
importante está acontecendo entre três pessoas. Você não
quer errar. Você não quer ofender. Você quer participar.
Ao abrir a porta, uma pessoa que você não conhece
chama sua atenção. Ela diz: “Você vai entrar no diálogo?”
“Sim, fui convidado.” “Posso lhe dar uma dica?” “Sim”.
“Então vamos aprender.”
“Quando você estiver à mesa com as três pessoas,
perceberá que não há nenhuma barreira entre elas. Elas vão
querer que você participe daquela união. Acredite nisso!
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Fique bem calmo e à vontade. Você notará que as pessoas são
muito sérias e muito alegres ao mesmo tempo. É muito legal!
“A primeira coisa que você deve fazer é ouvir. Se você
chegar falando, vai falar muita coisa errada. Ouvindo o que
as pessoas estão dizendo, você ficará a par do que é realmente
importante. Este diálogo está acontecendo há milhares de
anos e você precisa ouvir bem antes de falar. Se ouvir, você
entenderá.
“Acostume-se com o diálogo e, então, participe do
diálogo inicialmente elogiando o que elas têm feito no
mundo. Você precisa reconhecer quem elas são. Esse
tipo de elogio é chamado adoração. Quando você estiver
adorando alegremente, vai entender muito bem onde
você está e com quem está dialogando. Você vai sentir a
alegria delas enquanto você estiver adorando. Adoração
é poderosa!
“Enquanto estiver adorando e perceber quem são estas
pessoas, naturalmente você vai começar a agradecer o que
elas têm feito por você. Estas pessoas são a fonte de todas as
coisas boas que chegam à sua vida, e a sua intimidade com
elas depende da sua capacidade de perceber a atividade delas na sua vida e na vida dos outros.
“Enquanto você está agradecendo, você sentirá a alegria
que as pessoas têm em providenciar tudo na sua vida. Você
vai entender que não foi difícil para elas ajudarem você. Sua
vida faz parte do diálogo dessas pessoas há muitos anos.
Elas gostam de você!
“Você participará muito bem do diálogo, se você ouvir,
adorar e agradecer.
“Agora vem um momento um pouco mais difícil. Você
precisa confessar os seus pecados. Elas já sabem quais são,
mas você tem que falar mesmo assim. Faz parte do diálogo.
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“É preciso ser honesto e sincero. Você buscou
soluções sem consultar essas pessoas e experimentou
dor. Você, outras pessoas e elas também. Elas querem
perdoar, vá direto ao assunto e peça perdão.
“Depois desta parte do diálogo é possível que
você tenha dúvidas sobre continuar participando do
diálogo. Confessar pecados não é fácil, mas o amor
deles é capaz de incluir você no diálogo para sempre.
“Agora virá um momento gostoso. Você vai poder
afirmar quem você é. Você vai poder afirmar a sua
identidade, que existe desde que você foi chamado
por eles e aceitou o convite.
“Descobrirá a sua identidade olhando para eles. O
que você vê neles é o que você é, e sempre será.
“Por exemplo, se você vê perdão, diga ‘sou perdoado.’ Se você vê amor, diga ‘sou amado.’ Se você
vê justiça, diga ‘sou justificado.’ Se você vê perfeição,
diga ‘sou perfeito.’ Se você vê aceitação, diga ‘sou
aceito.’ Você pode ser o que eles são.
“Até agora o diálogo girou somente entre eles e
você, neste momento o diálogo terá uma nova direção. A partir de agora vocês falarão das pessoas que
fazem parte da sua vida. Você vai falar com eles sobre
pessoas que precisam deles e de você. Esta parte do
diálogo é o que chamamos de intercessão.
“Intercessão é muito importante porque todas as
soluções que vão perdurar surgirão desta troca de informações a respeito das pessoas que você ama e eles amam
também. Esta parte do diálogo mudará pessoas para
sempre.
“Intercessão é um tipo de planejamento estratégico. É muito legal fazer o plano estratégico do amor!
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No início, é bom somente falar das pessoas que você
mais ama. No futuro a lista vai crescer – e muito!
“Quando a intercessão terminar você identificará
a necessidade de vários recursos para que os planos
que foram feitos em parceria com eles aconteçam.
Então, chegou a hora de pedir.
“Eles não recusarão se o recurso identificado for
útil para o cumprimento do plano de amor estratégico traçado. Mas, se você receber uma negativa, não se
preocupe. O não deles é sempre bom, e nos ensina a
amar com sucesso.
“O diálogo está quase no fim. Logo você sairá para
completar as obras de amor que foram planejadas durante o tempo de intercessão.
“Mais uma vez, é tempo de ficar quieto. Você
precisa ser comissionado por eles. Quando você os
ouvir dizer ide, pode ir e agir no nome deles.
“O diálogo é muito gostoso. Não se preocupe.
Você vai gostar e eles vão ajudar. Lembre-se: eles o
convidaram. Você foi feito para este diálogo. Agora,
pode entrar.
“Não se preocupe se no início você não conseguir
lembrar de tudo. O importante é participar do diálogo.
Eles estão chamando você!”
4. Ramos bons desenvolvem os hábitos de ________
_____________, também chamados de disciplinas
espirituais.

Ouvindo

A fé vem pelo ouvir... A vida espiritual começa recebendo e
não fazendo. Ouvir é um ato de receber. A fé virá enquanto
estivermos recebendo de Deus.
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Adorando

A adoração é um ato de descanso espiritual. Quem adora manifesta
que parou de gerenciar a sua vida. Quem adora reconhece o bom
gerenciamento de Deus sobre todas as coisas. Aqui começa todo o
diálogo com Deus.

Agradecendo

A adoração é uma experiência com o Deus Criador e Soberano. O
agradecimento é mais pessoal e íntimo. Agradecer demonstra que
estou percebendo a presença de Deus em meio às circunstâncias que
vivencio.

Confessando

Estar aberto e sem barreiras com Deus é sinal de fé recebida e
esperança ativa. Confessar é concordar com Deus que a minha busca
de satisfação ainda não chegou na maturidade de Jesus, que estava
100% satisfeito em Deus, 24 horas e 7 dias por semana.

Afirmando

Habitualmente, afirmar minha identidade em Jesus com alegria e
certeza, é um hábito espiritual que poucos conseguem, mas todos
precisam desenvolver. Afirmar quem somos em Jesus nos liberta do
medo e nos potencializa para dar mais fruto.

Intercedendo

O diálogo com Deus tem como seu alvo o amor e a glória do Deus de
amor. Sabemos que estamos verdadeiramente no diálogo com Deus
quando queremos a satisfação plena em Deus, não somente para
nós, mas para todos que amamos.

Pedindo

O hábito de buscar os recursos em Deus nos leva a experimentar o
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poder de Deus. Deus é amor. Quem entra em harmonia com o amor
de Deus não terá falta de nada.

Agindo

Um diálogo com Deus nunca termina em palavras. O diálogo sempre
produz obras de amor no mundo real. Realmente a fé sem obras é
morta, porque a fé se torna ativa pelo amor.
Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5.17
5. Ramos bons precisam de _______ de oração claros.
a) A

de Deus

E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai
seja glorificado no Filho. João 14.13
Deus é glorificado quando o seu caráter perfeito se torna visível e
acessível.
b) A busca da maior
Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e
receberão, para que a alegria de vocês seja completa.
João 16.24
Oro para dar glória a Deus e para experimentar a maior alegria.
Catecismo de Westminster: “O fim supremo da vida é glorificar a
Deus e desfrutar dele por toda a eternidade.”
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6. Ramos bons precisam saber por que estão orando.
a) Porque somos

como paralíticos.

Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer
em mim e eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim vocês
não podem fazer coisa alguma. João 15.5
John Piper: “A oração nos faz humildes e exalta Deus abundantemente.”
John Piper: “Não glorificamos a Deus providenciando a ele o que
falta, mas oramos para que ele nos dê o que nos falta – e confiamos que
ele pode.”
b) Para permitir que Deus nos sirva, caso contrário
a sua Glória.
Lucas 12.35-37 Estejam prontos para servir, e conservem
acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor
voltar de um banquete de casamento; para que, quando ele
chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente.
Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando, quando
voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se
reclinem à mesa, e virá servi-los. Lucas 12.35-37
... e clame a mim no dia da angústia; eu o livrarei, e você me
honrará. Salmo 50.15
John Piper: “A oração é a atitude essencial de esperar em Deus. Nela,
reconhecemos nossa dependência e seu poder, clamamos pela sua ajuda
e buscamos o seu conselho.”
John Piper: “O evangelho nos manda desistir e colocar uma placa
que diz ‘aceito ajuda’.”
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Oração refutará a mentira de que Deus não é
a ajudar.

e pronto

c) Oração faz com que o nosso serviço não seja feito com
.
Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de
Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê,
de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado
mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para
todo o sempre. Amém. 1 Pedro 4.11
d) Porque a maior

vem pela oração.

A oração estabelece uma conexão “sem barreiras” com Jesus.
Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês
também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com
o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas
para que a nossa alegria seja completa. 1 João 1.3-4
e) Porque a oração traz

.

Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras
permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será
concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem
muito fruto; e assim serão meus discípulos. João 15.7-8
Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem
e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai
lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu
mandamento: Amem-se uns aos outros. João 15.16-17
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7. Ramos bons sabem orar:
a)
E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles
gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas,
a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles
já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar,
vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em
secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E
quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa,
como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem
serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe
do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem.
Mateus 6.5-8
b)
Vocês, orem assim: ‘Pai nosso, que estás nos céus! Santificado
seja o teu nome. Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de
cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos
aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas
livra-nos do mal, porque teu é o Reino, o poder e a glória
para sempre. Amém’. Pois se perdoarem as ofensas uns dos
outros, o Pai celestial também lhes perdoará. Mas se não
perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não lhes perdoará
as ofensas. Mateus 6.9-15
c)
Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e
a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe; o que
busca, encontra; e àquele que bate, a porta será aberta. Qual
de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se
pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem
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maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais
o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que
lhe pedirem! Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês
querem que eles lhes façam; pois esta é a Lei e os Profetas.
Mateus 7.7-12
d)
Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola,
para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca
desanimar. Ele disse: “Em certa cidade havia um juiz
que não temia a Deus nem se importava com os homens.
E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia
continuamente a ele, suplicando-lhe: ‘Faze-me justiça
contra o meu adversário’. “Por algum tempo ele se recusou.
Mas finalmente disse consigo mesmo: ‘Embora eu não
tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva
está me aborrecendo; vou fazer-lhe justiça para que ela
não venha mais me importunar.’” E o Senhor continuou:
“Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará
justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite?
Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: ele lhes fará
justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do homem vier,
encontrará fé na terra? Lucas 18.1-8
e)
Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostrelhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele
não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo
que ‘qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento
de duas ou três testemunhas’. Se ele se recusar a ouvi-los,
conte à igreja; e se ele se recusar a ouvir também a igreja,
trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: Tudo
o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo
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o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu.
Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra
em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será
feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem
dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles.
Mateus 18.15-20

RESPOSTAS

Revelação 1: A Videira
A presença de Jesus numa vida entre estímulo e resposta é possível.
Todos nós moramos no mesmo bairro, na “Vila da Alma.”

Revelação 2: O Agricultor
Somente a perfeição de Deus faz a alma descansar e amar.

Revelação 3: O Ramo
Seres humanos têm importância e valor. Somente por intermédio
de seres humanos, as intenções mais importantes de Deus entram no
mundo.

Revelação 4: O Fruto
Satisfação em Deus é o assunto central da Bíblia, e esta satisfação é o
que cura.
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Revelação 5: O Mundo
A existência da dor não é um erro de Deus.

Revelação 6: A Poda
Deus está presente na vida de todas as pessoas do mundo.

Revelação 7: As Estações
A vida cristã é profundamente e perfeitamente simples.

A Videira
A Salvação e Satisfação perfeitas não estão faltando.
1. Jesus por nós é a nossa Salvação.
2. Jesus em nós é a nossa Santificação.
O dom de Deus em nós, a perfeita presença de Jesus.
A Videira - A perfeição de Deus em nós 24x7 e para sempre.
3. Jesus é a perfeita e verdadeira Videira em nós, 24x7, momento a
momento e para sempre.
4. A Perfeita presença de Jesus habita na vida do discípulo entre
estímulo e resposta.
5. Esta presença perfeita tem que ser formada em nós.
a) Uma vida perfeita habita em mim!
b) A perfeição é possível.
6) Uma semelhança perfeita com Deus é possível na vida daqueles nos
quais Jesus habita.
7) Recebendo (fé), regozijando (esperança), repartindo (amor) é
possível e é a simplicidade da vida cristã.
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O Agricultor
1.A Bíblia começa e termina num jardim com todos perfeitamente
satisfeitos em Deus.
É pelo Éden e seu Criador que o coração humano anseia.
2. A palavra “Perfeição” é para hoje e não somente para o céu.
Amamos e odiamos esta linda e poderosa palavra.
3. É importante, para hoje, definirmos a palavra “Perfeição”
Na formação espiritual é preciso ter definições bíblicas e exatas.
Ser perfeito é simplesmente tornar a ser o que fomos criados pelo Criador.
Ser perfeito é glorificar a Deus; fazer os atributos de amor de Deus
visíveis e disponíveis no mundo.
4.O Papel do Agricultor é ser perfeito sobre nós e por nós, momento a
momento.
O Agricultor trabalha na busca e na produção da perfeição da videira
no mundo.
O Agricultor trabalha para cultivar por meio dos ramos o que ele sabe
que já existe perfeitamente na Videira.
5.Recebemos as perfeições do Agricultor prestando atenção na videira,
com humildade, momento a momento.
Comece cada dia com a declaração: “Jesus seja bem-vindo aqui.” Sua
alma precisa saber que a perfeição está em você.
Peça que as perfeições de Deus entrem na sua vida constantemente
durante todo o dia. Resista à tentação de tentar produzir as perfeições
de Deus. Elas sempre são recebidas pela graça.
Esteja pronto a cooperar com qualquer atividade que o agricultor
permitir para aperfeiçoar o fruto que sairá da sua vida. Diga: “seja feita
a sua vontade.”
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O Ramo
1.Ser um ramo frutífero é a realidade espiritual de todo cristão.
2. Permanecer é a vida normal de um ramo.
a) Viver um relacionamento sem barreiras com Jesus.
b) Viver das boas intenções de Deus 24 horas por dia e 7 dias por
semana.
c) Viver poderosamente dependente de Jesus.
e) Viver o “Segundo Descanso” que Jesus descreveu em
Mateus 11.28-29
f) Viver motivado por devoção a Jesus e não à “causa” de Jesus.
g) Viver com Jesus como a nossa visão perfeita da realidade.
h) Viver recebendo, regozijando e repartindo.

O Fruto
1. As perfeições mais lindas de Deus foram feitas visíveis e acessíveis
para toda a humanidade por Jesus, o filho do Homem.
2. Nem todos receberam e comeram do fruto perfeito da vida de Jesus.
3. Neste mundo cheio de almas perturbadas e insatisfeitas, podemos
ver o fruto que vem quando iniciamos os nossos pensamentos,
emoções e ações desconectadas das perfeições de Deus.
4. A tentação de Jesus, como toda tentação, foi crer que Deus não é
suficiente e que Ele estava retendo algo bom que Jesus precisava para
viver.
6. O Grande Alvo de Jesus é desenvolver, em nós, corações que nunca
fecham.
7.Somente o fruto da vida de Jesus pode refutar as mentiras do diabo.
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O Mundo
A EXPERIÊNCIA CRISTÃ NORMAL
PROBLEMAS COM PROPÓSITOS
A dor e os problemas nos levam para perto de Deus.
1. A natureza da busca para vida plena segundo Jesus.
Se achar a sua vida neste mundo, você perde a vida verdadeira.
Passos em direção para a alegria plena.
2. A dor e os problemas nos fazem receptivos.
3. A dor e os problemas nos preparam para o serviço de Deus no
futuro
4. A dor e os problemas constroem nossa fé.
5. A dor nos ensina a viver num mundo mais amplo:
a) Um mundo onde examinamos as nossas “perdas” na presença de
Deus.
b) Um mundo onde abrimos mão da ilusão de ter o controle
permanente
c) Um mundo onde tudo se vê com esperança em vez de fatalismo.

A Poda
a) Eu sempre acho que todos os acertos do passado irão comigo para o
futuro. Deus nem sempre concorda, e cortará aquilo que não revelar o
fruto desejado na minha vida.
b) A dor da poda é diferente da dor da disciplina espiritual. A dor da
poda é aquela dor depois que damos fruto bom. É uma dor que nos
surpreende.
c) O instrumento da poda às vezes surpreende. Deus usa aquilo que
faz o corte permanente.
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d) A poda focaliza a minha atenção de volta para a Videira e tira
minha atenção do fruto do passado.
3. A poda nos lembra que o alvo do discipulado não é acumular, mas
viver na abundância do “zero” com Deus.
4. A poda nos lembra onde fica a fonte.
5. A poda me permite voltar a receber tudo da Videira.
A fé sempre produz ações de amor, mas no fim sempre diremos: “Fiz o
que fiz pela graça de Deus.” 1 Coríntios 15.9-11

As Estações
1. Ramos bons passam por qualquer estação, momento a momento,
focados na videira e inspirados por Seu amor.
Deus quer a sua atenção porque Ele quer você.
Orar é como respirar.
2. Ramos bons pedem tudo em nome de Jesus momento a momento
enquanto estão permanecendo.
3. Ramos bons entram na presença de Deus e se regozijam em cada
estação.
4. Ramos bons desenvolvem os hábitos de atenção espiritual, também
chamados de disciplinas espirituais.
5. Ramos bons precisam de alvos de oração claros.
a) A glória de Deus
b) A busca da maior alegria
a) Porque somos dependentes como paralíticos.
b) Para permitir que Deus nos sirva, caso contrário roubaremos a sua
Glória.
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Oração refutará a mentira de que Deus não é suficiente e pronto a
ajudar.
c) Oração faz com que o nosso serviço não seja feito com orgulho.
d) Porque a maior alegria vem pela oração.
e) Porque a oração traz poder.
7. Ramos bons sabem orar:
a) Sozinho
b) Especificamente
c) Esperando resultados
d) Sempre
e) Com outros

Carlos McCord foi, por 18 anos, pastor sênior
da Primeira Igreja Batista de West Hollywood,
Flórida, EUA e presidente da Hollywood Christian
School, com mais de 700 estudantes, com idades
entre 3 e 18 anos. Preparou-se para o ministério
pastoral na Baptist Bible College, em Springfield,
Missouri. Casado com Pamela McCartney e pai
de quatro filhos.
Juntamente com sua esposa, serviram na
equipe ministerial na Liberty University de 1976
a 1978 como diretores de uma das equipes de
música e missões, a ‘Smite Singers’. De 1979 a
1987 os McCords foram missionários no Brasil e
fundaram o Templo Batista Bíblico, em São José
dos Campos - SP. Em 1987 veio o convite para
pastorear a igreja da sua infância e conversão.
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É preletor em vários ministérios e organizações
incluindo, Palavra da Vida (Schroon Lake – NY);
Liberty University (Lynchburg, VA); Masters
College (Valencia, CA); e CBC Companies
(Columbus, Ohio). Ministra seus cursos em
várias igrejas de todo o Brasil, e de todas as
denominações evangélicas.
Voltou ao Brasil em julho de 2005, quando
fundou o Ministério Permanecer e é atualmente
é um dos pastores da Igreja Batista Memorial
de Alphaville atuando na área de Formação
Espiritual.

Para outras informações entre em contato
com o Ministério Permanecer
Tel: (11) 2863-5576
site: www.permanecer.com.br
e-mail: permanecer@permanecer.com.br
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