Semana: 15/01

a 21/01 •

O DESAFIO DA VIDA PIEDOSA

Desafio da semana: Investimento no Projeto Piedade
S

Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto; e teu Pai,
que vê em secreto, te recompensará publicamente. (Mt 6.6)
INTRODUÇÃO
O sermão da montanha é conhecido como um dos pontos altos do ministério de Jesus. Contrapondo a forma de pensar dos
religiosos da época, conhecidos por aparentar uma realidade diversa daquela que viviam em seu interior, o mestre ensina a
essência da autêntica espiritualidade. Em vez de demonstrações externas de devoção, os discípulos foram desafiados a se
apresentarem somente a Deus, de forma íntima e secreta. Esse texto orienta que não pode haver exibição de religiosidade e que
a recompensa não vem de homens, mas do próprio Criador. O silêncio da intimidade é mais valorizado pelo Espírito do que o
barulho da superficialidade. Por isso somos, junto com os discípulos, desafiados a descobrir um cômodo em nossa vida que
pode estar empoeirado e sem muita atenção, o quarto secreto. Entre nele, o limpe e o deixe confortável, pois ele será o lugar
mais importante de sua existência.
COMO O QUARTO SECRETO DESAFIA A NOSSA VIDA?

 O quarto secreto desafia a nossa devoção – 2 Co 12.7-10
Quando Paulo exortou a igreja de Coríntios a valorizar a essência da espiritualidade, pois viviam mais de barulho e menos de
vida, apesar de serem conhecidos como uma comunidade de muitos dons, deu o seu próprio exemplo. Ele teve uma experiência
profunda, vendo coisas que não poderiam ser ditas para homens. E para que não se exaltasse Deus deu ao apóstolo uma
enfermidade que não seria curada. Mesmo pedindo a cura por três vezes o Senhor revelou que somente a Sua graça bastava. Foi
no quarto secreto que Paulo aprendeu essa lição. No caso dele, conhecer a graça mais profundamente era mais importante do
que ter a sua saúde restaurada. Sem quarto secreto, de acordo com o pastor Vitor, somos uma fraude e não conseguimos superar
as nossas maiores adversidades: pecados, medos e angústias.

 O quarto secreta desafia a nossa vida missional – Atos 16.9-10
Mais uma experiência de Paulo que provavelmente ocorreu em um momento de quarto secreto. Ele havia entendido a sua
missão entre os gentios e estava na sua segunda viagem missionária, com intenção de chegar até a Ásia. No entanto, foi
surpreendido com uma visão de um macedônio pedindo ajuda. Dessa forma, o apóstolo se dirigiu àquela região para pregar o
evangelho. Mesmo já sendo obediente ao pregar entre os gentios, ele buscava a orientação do Espírito Santo por meio de sua
vida devocional. Precisamos focar no nosso quarto secreto para compreendermos a nossa missão e não desistirmos de buscar a
sua direção mesmo quando estivermos obedecendo.

 O quarto secreto desafia a nossa vida intencional
Podemos dizer que as vidas de Paulo e de Jesus tiveram duas principais intenções: ganhar os não crentes e edificar os salvos.
Com isso aprendemos que a vida cristã não pode ser levada de qualquer jeito, sendo necessário o elemento da intencionalidade,
o qual será trabalhado e aperfeiçoado no quarto secreto. Sem uma vida íntima com o Senhor não conseguiremos ter uma vida
dirigida pelos seus propósitos.

CONCLUSÃO
No Domingo do dia 08 de Janeiro, culto que abriu a estação atual, fomos desafiados a investir um tempo maior em nosso
projeto piedade: passar dos atuais 15 minutos para 1 hora por dia. Após o estudo dessa semana o desafio é novamente proposto.
Caso você esteja disposto a assumir esse compromisso ou mesmo renová-lo, manifeste isso na sua célula ou para o seu líder.
Quanto maior o tempo no quarto secreto, maior recompensa teremos do próprio Deus.

