Ainda Mais

“Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão.” 2 Pedro 1.10 NVI

• AINDA MAIS

Na próxima semana, durante o feriado de carnaval, a Rede Ponte (juventude da PIBCOPA),
organizará a quarta edição da Conferência IGNIS. Esse nome, em latim, significa fogo. É
também a raiz da palavra “ignição”, nome dado ao processo que gera a faísca que inflama
um material combustível. Nós precisamos ser aquecidos pelo Espírito Santo, avivando-nos
para uma vida que honre ao Rei e leve o reino a todas as pessoas e em todos os lugares.
Temos entendido que não devemos nos retirar de nossa cidade nesse período, mas marcar
o território com a mensagem da reconciliação do evangelho. A Conferência este ano será
composta por 6 cultos de adoração, louvor, busca por avivamento espiritual, momentos
de comunhão entre os irmãos e muitas palavras especiais de Deus para o nosso coração.
Neste ano, iremos trabalhar o tema “AINDA MAIS”, baseado no versículo que lemos acima.

• A JUSTIÇA E O PODER DE DEUS NOS DEU TUDO

Pedro nos diz que, devido à justiça de Deus e de Cristo, nós recebemos uma fé de muito valor, e que seu poder nos deu tudo que precisamos para uma vida de piedade (v. 1,3). O texto
também nos aponta que ele nos deu todas as suas grandiosas e preciosas promessas, para
nos tornar participantes da natureza divina e fugir da corrupção deste mundo (v. 4). Em outras palavras, TUDO que nós precisamos para ser santos, justos, íntegros, o próprio Deus já
nos deu. É isso que nos capacita a viver uma vida que vale a pena ser vivida, que demonstra
que somos imagem e semelhança de Deus, e que agrada a ele e cumpre seus propósitos.
Isso se chama “graça”, receber de Deus aquilo que não merecemos, de forma gratuita, não
há nada que possamos fazer para ganhar ou comprar isso. Só é possível mediante a justiça
do nosso Salvador Jesus Cristo (v. 1). A santidade, justiça e mérito que Jesus tem de forma
perfeita, uma vez que ele é o próprio Deus, é atribuída a nós quando aceitamos o seu sacrífico na cruz. Somos pecadores, mas nós fomos declarados justos diante de Deus quando
Cristo se torna nosso Salvador e Senhor. Os filhos de Deus foram chamados e escolhidos
(eleitos) para receberem essa justiça. Aleluia!

• É DE GRAÇA, MAS É NECESSÁRIO EMPENHO

A Bíblia coloca lado a lado a responsabilidade divina em nos dar tudo o que precisamos
para uma vida santa e frutífera, e a responsabilidade do homem em se empenhar para
consolidar, aperfeiçoar e firmar o nosso chamado e nossa eleição (v. 10). Somos convocados
a nos empenharmos, dedicarmos e esforçarmos para acrescentar e incrementar diversas

qualidades no nosso viver diário, além da fé: virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor (v. 5-7). E para todos os que estão se empenhando,
a palavra é clara: Empenhe-se AINDA MAIS (v. 10).

• A PROMESSA PARA AQUELES QUE SE EMPENHAM

Há uma promessa para quem se empenha para ser cada vez mais virtuoso: isso impedirá
que sejam inoperantes e improdutivos (v. 8). Se quisermos sair de um estado de marasmo
espiritual, e começar a servir a Deus e ao próximo, vendo o nosso plantio dando frutos, e
vendo o trabalho de nossas mãos prosperarem, o caminho é sabermos que Deus já nos
deu tudo que precisamos e, a partir disso, nos empenharmos, fazer tudo com o melhor de
nossos esforços.

• A PROMESSA PARA QUEM SE EMPENHA AINDA MAIS

Há também outra promessa, para quem se empenhar ainda mais para consolidar o seu
chamado e sua eleição: jamais tropeçarão e estarão ricamente providos quando entrarem
no Reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo (v. 10,11). Não seremos vencidos
pelo desânimo, nem pelo pecado, nem pelos sofrimentos dessa vida. E quando chegar no
reino eterno de nosso Senhor, nos céus, receberemos a coroa da vida e nosso galardão, a
recompensa pelos nossos atos de justiça nessa Terra.

• PARE, PENSE E EMPENHE AINDA MAIS

Você tem convicção de que já recebeu tudo que precisa para viver a vida que Deus tem pra
você? Você está se empenhando como deveria para consolidar o seu chamado e sua eleição? Venha com a gente para esses cinco dias incríveis que teremos na Conferência IGNIS,
aprendendo mais sobre tudo isso que falamos no estudo de hoje!
OBS 1: Interessante constatar que quem se retirou da cidade neste ano foi o Carnaval, cujas
festividades não serão realizadas por conta da pandemia. Mas nós estaremos lá, firmes e
constantes, com todos os protocolos de segurança, louvando a Deus, pedindo pelo avivamento em nossas próprias vidas e no Rio de Janeiro, e recebendo impulsão do Espírito
Santo para nos empenharmos AINDA MAIS para consolidar nosso chamado e eleição.
OBS 2: Por conta do distanciamento, os assentos serão limitados. Quando os assentos do
salão de culto se esgotarem, os irmãos que chegarem serão direcionados para o terceiro
andar do prédio, onde haverá uma TV transmitindo o culto. Então para garantir seu assento
no salão, faça sua inscrição no Célula In e chegue 20 minutos antes da hora de início. Até lá!

