Mensagem pregada pelo pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja Batista
Betel, em 19 de março de 2017, às 18:00.
SÉRIE: EU
TEMA: EU POSSO SER MUITO MELHOR
“A acomodação é uma ferramenta eficaz para comprometer negativamente o futuro”.
(Guilherme Gimenez)
Você pode ser muito melhor. Isso porque Deus tem muita coisa a fazer em você. O
esperado de uma pessoa que recebeu a Jesus Cristo em seu coração é que sua vida
seja transformada e que essa pessoa se torne muito melhor do que é. Essa expectativa
bíblica é bem representada pela figura do crescimento. Existem alguns textos que
apontam para isso:
“Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que
por meio dele cresçam para a salvação”. (1 Pedro 2.2)
“Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e
cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é
que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem
jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de
homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em
tudo naquele que é a cabeça, Cristo”. (Efésios 4.13-15)
Você pode ser muito melhor... Mas você quer ser melhor?
“Algumas pessoas não querem ser melhores. Essa possibilidade não entrou em sua
mente. E elas, simplesmente, não esperam que sua vida seja transformada por Deus”.
(Guilherme Gimenez)
Por que algumas pessoas não querem ser melhores?
a) Porque não acreditam na transformação que Jesus Cristo pode operar;
b) Porque não entenderam a salvação como o início de uma nova vida;
c) Porque estão confusas quanto à nova vida e à religiosidade.
Quem não cresce espiritualmente se torna um cristão infantilizado
“E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a
meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis,
nem tampouco ainda agora podeis”. (1 Coríntios 3.1-2)
TORNE-SE O QUE DEUS DESEJA DE VOCÊ
“Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e
cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é
que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem
jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de

homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em
tudo naquele que é a cabeça, Cristo”. (Efésios 4.13-15)
“A medida da plenitude de Cristo” = Um cristão maduro, transformado e pronto para
ser usado poderosamente pelo Senhor.
“O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro
pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e
esperteza de homens que induzem ao erro.” = Um cristão firme em sua fé e com um
conhecimento bíblico razoável que lhe garanta segurança em suas decisões.
SEJA MELHOR... Cresça em sua fé;
SEJA MELHOR... Permita-se ser transformado pelo Senhor;
SEJA MELHOR... Torne-se uma bênção em nome de Jesus Cristo.

