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FI L HOS C O M O DNA DO PAI
“Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles,
para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo
creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um: eu neles e
tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como
igualmente me amaste.” (João 17.20-23)

KRIPTONITA

No último final de semana, iniciamos a série de pregações “Kriptonita”. O nome faz referência ao mineral de cor
verde que tem o poder enfraquecer o Superman, personagem dos quadrinhos da DC, criado em 1938. Kriptonita
aqui será usada como figura de linguagem para tratarmos daquilo que mina nossa força, suga nossa energia e nos
desabilita de nossas capacidades, impedindo-nos de realizar o que sabemos e somos chamados a fazer. Nas
próximas quatro semanas, abordaremos esse tema em nossas células, visando colocar em prática tudo o que
aprendemos. Para tanto, temos três desafios: ouvir as pregações, refletir sobre elas e descobrir como colocar em
prática seus ensinos.

UM A V E R DA D E EM N O SSA S V I D A S

Deus nos alerta em Tiago 1.22: “Sejam praticantes da Palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos”.
Isso nos mostra uma verdade em nossos dias, pois nos diz que, se ouvirmos uma palavra de Deus através das
Escrituras, do Espírito Santo ou de uma boa pregação, mas falharmos em agir de acordo com a palavra que
ouvimos, na verdade, estaremos enganando a nós mesmos. A prova de que entendemos e acreditamos em algo
não é quando concordamos com o que alguém nos ensina, mas quando agimos de acordo com o que nos foi
ensinado. Como cristãos, muitas vezes estamos enfraquecidos, aquém do que Deus deseja e disponibiliza para
nós, simplesmente porque não praticamos a Palavra de Deus. Essa série de mensagens nos convida a pensar um
pouco sobre o quanto temos sido apenas ouvintes ou verdadeiros praticantes da Palavra de Deus.

F ILH O S I G U A I S A O P A I

Deus é um ser grandioso, perfeito e incrível. Se somos seus filhos, então faz todo sentido acreditarmos que
devemos refletir muito do que Ele é em nossa vida e através dela. Somos Sua imagem e semelhança, temos seu
DNA. A Bíblia declara: “Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos
confiança, porque neste mundo somos como Ele.” (1 João 4.17). João não diz que na próxima vida seremos como
Ele, mas que carregamos nossa semelhança com Deus, agora, neste mundo. O Apóstolo Pedro diz: “Dessa
maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem
participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça.” (2 Pedro 1.4)
Os verdadeiros filhos de Deus receberam a natureza divina do seu pai celeste. A palavra “divina”, usada por Pedro,
é theios, no grego, que significa aquilo que é propriedade única e básica de Deus. Quando alguém se converte,
nasce de novo, recebe o Espírito Santo e, com Ele, a própria natureza de Deus. Se nós somos verdadeiramente
nascidos de Deus, usufruímos da essência dEle e temos propriedades que nos tornam semelhantes a Jesus em
vários aspectos.

P A R E, P EN S E E V I V A

Como filho(a) de Deus, de que forma a sua vida se destaca no mundo? As pessoas diriam que você vive como
Jesus? (Esta é uma pergunta bem incômoda e não devemos fugir dela, mas refletir bastante nisso). Como sua vida
seria diferente se você vivesse como Jesus? Quais hábitos você quebraria?
A série Kriptonita vai tratar muito do quanto vivemos a realidade da vida cristã, porque é a desobediência à Palavra
de Deus que rouba a nossa força, o nosso poder e o bom plano de Deus para as nossas vidas. Por isso, o nosso
desafio hoje é que todos participem dos cultos e ouçam com atenção e sinceridade as pregações sobre a
Kriptonita, para assim descobrirmos como eliminar tudo o que nos impede de viver como Deus deseja e espera.
Em nossos encontros da célula, discutiremos como colocar em prática o que ouvimos. Pois essa foi a oração de
Jesus em João 17: quando formos UM com Ele, o mundo saberá e será transformado.

