
  

 

O QUE DEUS ESPERA DE MIM? 

 
Sentindo 

 
O que falta para a nossa VIDA cristã ter um significado? 
 
Muitos de vocês vivem a quem ao relacionamento com Deus. 

Sei que há muitos entre nós que tem muito conhecimento e ter conhecimento é muito 

bom, mas não é a quantidade de informação que tenho através do conhecimento, mas 

sim a formação que construo dia-a-dia. Pois conhecimento acumulado e não praticado 

isso resulta em desperdício. Pois sabendo o que devemos fazer e não fazemos nisto 

estamos pecando. 

Quando sabemos o que devemos fazer e praticar, ter um estilo de vida que reflete o 

caráter de Cristo e não o fazemos, isso nos fazer refletir que nos falta “CORAGEM”.  
 
Sabemos que há muitas pessoas corajosas entre nós: 

1. Elas têm coragem de falar em público; 

2. Elas têm coragem de falar qualquer coisa, a qualquer pessoa; 

3. Elas têm coragem de sentar a mão em qualquer um, arrebenta mesmo, ora em 

imposição de mãos na cara na orelha seja onde for necessário. 

 

Aprendendo 

 
O QUE APRENDEMOS COM ESTAS VERDADES? 
 
Mas sabemos também que há pessoas que não tem coragem: 

1. Não tem coragem de pedir perdão; 

2. Não tem coragem de dizer eu falhei; 

3. Não tem coragem de reparar um dano; 

4. Não tem coragem de dizer eu te amo; 

5. Não tem coragem de dar um abraço no filho nos pais; 

6. Não tem coragem de voltar a ser criança por um instante; 

7. Não tem coragem de assumir os erros; 

8. Não tem coragem de olhar para dentro de si mesma; 

9. Não tem coragem de saber assumir suas fraquezas e de saber suas verdades de 

quem realmente, assim como diz a escrituras João 8.32. 

10. Não tem coragem de assumir que há uma outra pessoa dentro de você má, 

egoísta, pronta para olhar somente para o individual e as suas necessidades. 

11. Não tem coragem de identificar que você é uma pessoa cheia de vícios, desejos e 

inclinações e devem ser refreadas esta pessoa que tem compreensão sobre a vida, 

sobre Deus, mas é totalmente deturpada do que as escrituras sagradas ensinam e 

está dentro de você... 

 

Será que você tem ou teria tanta coragem de dizer: 
1. Filho o papai errou com você, você me perdoe; 

2. Você é corajoso para olhar no espelho e ver que tipo de vida você está levando; 

3. Quero saber se você teria coragem de revelar a Jesus seu Senhor e Salvador todos 

os dias e a todas as pessoas que lhe cercam; 

 

Se queremos ter uma mudança significativa teremos que ter coragem: 
1. Quantos de nós que não temos problemas nenhum desses e não temos coragem 

de sustentar 10 anos de casamento, por indiferenças; 

2. Que não temos condições de se submeter aos mandamentos de Cristo e aos seus 

líderes. 

3. Quantos de nós que somos perfeitos fisicamente, mas não temo condições de 

sustentar um relacionamento.  

 

Refletindo 

 
QUE NOS FALTA É CORAGEM. 
 

Decida viver o verdadeiro evangelho. 

 

Lembre-se Deus nos deu um espirito de coragem e não de covardia. 

 

2º Timóteo 1.7 - Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e 

de equilíbrio. De Coragem. 

 

Que tal hoje você pedir coragem para Deus, para pedir: 
1. Perdão; 

2. Ter coragem para tentar de novo; 

3. Ter coragem para não desistir; 

4. Ter coragem de entregar a sua vida totalmente a Jesus Cristo; 

5. Ter coragem de se tornar um membro desta igreja, de se tornar um verdadeiro 

discípulo de Cristo. 

6. Ter coragem de anunciar a Jesus como seu único Salvador. 
 

 

Aplicando 

 



3 – CONCEITOS PRATICOS PARA UMA MUDANÇA SIGNIFICATIVA EM SUA VIDA: 

 

1. TENHA CORAGEM DE RECONHECER SEUS PECADOS: Olhe para o seu interior e 

identifique o que realmente precisa ser mudado.  1º Joao 1.8 – 10 - Se afirmarmos 

que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em 

nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos 

pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido 

pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós.  

São as questões do seu coração. Entenda que você precisa de Redenção e 

Salvação. 

 

2. DEFENDA O QUE É CERTO: Ajude as pessoas a encontrar a verdade e a Salvação. 

Confronte em amor e com a palavra de Deus.  

Seja corajoso e não covarde, olhe para nossas omissões, muitas vezes não   

queremos nos envolver para não machucar e ser machucado ainda mais. 

Ezequiel 3.18 - Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o 

advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida 

dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade; mas para mim você será 

responsável pela morte dele. Eu e você somos responsáveis uns pelos outros. 

3. IDENTIFIQUE COMO DISCIPULO DE CRISTO: Viva como tal, anuncie o seu Senhor 

tenha coragem. 

Não temos coragem que somos de Cristo. Os seus valores são os de Cristo? 

2º Timóteo 3.16-17 - Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, 

para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o 

homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 

Tiago 4.2;3 - Vocês cobiçam coisas, e não as têm; matam e invejam, mas não 

conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, 

porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos 

errados, para gastar em seus prazeres. 

Tiago 1.5 - Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos 

dá livremente, de boa vontade; e lhe será concedida. 

Testemunho em Atos de Amor suas experiências com Jesus a todos. 
  

Oração 

 

Vamos orar pedindo ao Senhor que Ele nos de CORAGEM, para vivermos uma vida digna a 

do evangelho, de você realmente se converter, e deixar de ser um frequentador de igreja.  

Peça a Deus coragem para que você se levante e nos encoraje para anunciar as boas novas 

e libertar os cativos. 

"Eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e 

Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com 

problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi 

nada que pedi, mas tive tudo o que precisava..." Autor desconhecido. 

Pr. Nestor de Morais Junior  

Comunidade da Graça Arujá 30.09.18 


