ATÉ QUE CRISTO SEJA FORMADO EM NÓS
“Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós”
Gálatas 4.19
Processo de desconstrução
Na carta aos gálatas, Paulo ensina que estamos em processo de desconstrução de determinadas raízes que nos
prendem a este mundo e que nos separam do amor de Deus. Ele escreveu essa carta em sua terceira viagem
missionária, por volta do ano 50 d.C., e ele exorta aquela igreja a desenvolver o próprio Cristo neles. A
consequência de desfrutarmos dessa união com o Senhor, é o crescimento e amadurecimento espiritual que nos
permite desfrutar das bênçãos dadas na cruz.
Amadurecimento espiritual - Gálatas 4.1-5
A maturidade espiritual ensinada por Paulo está relacionada a redenção por Jesus. Uma vez redimidos, devemos
procurar evitar nos envolver com assuntos supérfluos e buscar ter posturas menos infantis, como dependência
doentia e influência errada de valores e pessoas. Outra lição de maturidade é que o mero cumprimento de rituais
não significa um relacionamento com Deus. Somos libertos pela cruz de Cristo de uma vida de aparências, do
liberalismo, do moralismo, dos ídolos, da idolatria, da religiosidade aparente; Sendo assim, podemos pedir a Deus
sabedoria e maturidade para viver autenticamente no discipulado com Cristo.
Desfrutar da herança - Gálatas 4.7
A filiação é um poder concedido gratuitamente a cada cristão, por intermédio da morte de Cristo Jesus no calvário.
Paulo está ensinando aos Gálatas a usufruir da liberdade de filhos. Uma característica dessa liberdade é a alegria
(Gálatas 4.27)! Quando caminhamos com Cristo, aprendemos a vencer a frustração e outros sentimentos que
facilmente nos desanimam. Paulo nos lembra em Romanos 8.17 que somos co-herdeiros com Jesus e, dessa
forma, podemos experimentar a vida abundante de João 10.10.
Pare, pense e amadureça
Precisamos entender que Cristo deve ser Senhor de todas as áreas de nossa vida. Somos chamados ao
amadurecimento por meio de um relacionamento com Ele. A vida do cristão maduro não depende do seu próprio
esforço e conquistas e deve ter como fonte a alegria e a vida abundante dada por nosso Mestre.

Agenda PIB Copa
Feira de Ações de Graças (Bairro Peixoto às 09h) - 24/11
CEL (Célula de Líderes) - 21/11
Festa das Águas - 25/11
Culto das Déboras (19h30) - 25/11
Seminário Veredas Antigas - 30/11 a 01/12
Leitura Coletiva 4x4 (Bairro Peixoto, às 10h) - 01/12

