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Chamados à Vitória – PROGRAMA 004 – 09-12-2015
GRAVADO EM
NO AR EM

: 01/10/2015
: 09/12/2015

TEMA : PENSANDO COM PROPÓSITO
TEC - VINHETA DE ABERTURA
TEC – musica tema
APRESENTADOR (A) "Porque, como ele pensa consigo mesmo, assim é." (Pr
23:07) - Este é o seu programa Chamados à Vitória. Obrigado por sintonizar
em nosso programa, eu sou Edson Tauhyl e ao meu lado está Douglas Pek.
00’17” - TEC – musica tema – 5s
A – Hoje vamos falar sobre "Pensando com Propósito." A vida é complexa e
nosso mundo, maravilhoso e misterioso, vai além da compreensão. Mas mais
importante do que o que sabemos, é o que acreditamos. A única coisa que
vai finalmente determinar como podemos dar sentido as muitas dúvidas em
torno de nós é o que está em nossos corações. Chamados à Vitória é um
convite ao seu coração.

A Bíblia diz: " O conselho da sabedoria é: Procure obter sabedoria; use tudo
o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à
sabedoria, e ela o exaltará; abrace-a, e ela o honrará." (Pr 4:7.8)

Fique conosco enquanto compartilhamos algumas ideias sobre como alcançar
essa felicidade em sua vida também.
01’32” - TEC – musica tema
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C – O tema de hoje "Pensando com Propósito" é um chamado para uma
mudança na rotina normal da vida tão ocupada que vivemos. Eu disse ‘tão
ocupada’, mas devemos ser honestos - sempre encontramos tempo para
essas coisas que são realmente importantes para nós. A Bíblia diz: “Pois onde
estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.” (Mat 6:21)

Depois de ler algumas estatísticas chocantes recentemente sou tentado a
parafrasear e dizer que "onde você gasta o seu tempo, lá estará o seu
coração."

Você sabia que, nos Estados Unidos, na média das casas há mais aparelhos
de TV do que pessoas? Uma pessoa passa, em média, 6 horas e 47 minutos
diante da TV por dia. Isso significa que em 65 anos essa pessoa terá passado
nove anos assistindo TV. (FONTE: USA-Today e Norman Herr Professor de
Ciência e Educação da Califórnia) Provavelmente a maioria dessas pessoas se
consideram pessoas muito ocupadas.

Mas o que dizer de você e eu? Que Deus nos ajude a voltar para suas
prioridades e viver nossas vidas com um propósito à medida que aprendemos
a pensar com propósito.

A – Para que nos ergamos vitoriosos acima desse mundo precisamos
fortalecer os pilares certos. Nós falamos sobre o primeiro e fundamental pilar
- o ‘Algo Mais’, que Jesus Cristo declarou ser o primeiro mandamento. “Amar
o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma e mente" O segundo pilar é
tornar-se um 'O homem da Palavra’. Deus nos fala através das Escrituras.
Hoje nós estamos conversando sobre "Pensando com Propósito".
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C – Ouvir Deus falar ao nosso coração não é apenas obtenção de
informação, mas absorção das Escrituras através da meditação - o que
permite que Deus aplique sua Verdade aos nossos corações. Só assim
seremos capazes de responder a Deus em oração e obedecê-Lo em nossas
vidas diárias.

Conta-se que Martinho Lutero, o grande reformador, reservava em sua
agenda, extremamente ocupada, 3 horas por dia para a oração. Se já houve
um "homem da Palavra” Lutero era esse homem.

Ele abria mão de oportunidades de ministério para que pudesse passar mais
tempo buscando a face de Deus em oração. Ele disse: "Se eu quero servir a
minha igreja bem, eu preciso orar".

Como é verdadeiro o testemunho do salmista Davi quando ele diz: "Guardei a
tua palavra no meu coração para poder manter-me afastado do pecado." (Sl
119:11 OL) Quantas vezes quando me encontrei perguntando o que fazer em
uma situação e Deus trouxe de volta à minha mente as palavras da Escritura
que eu tinha memorizado?

Aprenda a pensar com propósito. Considere o seguinte: 'O pecado vai lhe
manter longe da Palavra, ou a Palavra lhe manterá longe do pecado’. Qual
vai ser? Deixe que a Palavra de Deus o ajude a não errar o alvo. Levante-se,
vencedor acima do pecado!
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A – Douglas, você pode nos dar alguns exemplos de como pensar com
propósito?

C – Vamos começar com a leitura da Bíblia, seguida por aquelas perguntas
que usamos para ir mais fundo no estudo. Isto é para ajudar e incentivá-lo a
pensar com propósito em seus momentos a sós com Deus. Vamos ver se
podemos lembrar essas perguntas:
a) Encontrei algum mandamento a obedecer?
b) Encontrei alguma promessa pra mim?
c) Encontrei algum pecado a evitar?
d) Encontrei alguma aplicação prática pra minha vida?

A - Deixe-me ler um versículo. Salmo 32:8: "Eu o instruirei e o ensinarei no
caminho que você deve seguir; eu o aconselharei e cuidarei de você".

C - Aqui está a primeira pergunta: Existe algum mandamento a obedecer?

A - Primeiro, precisamos vir humildemente à Sua presença, porque Ele é
Deus Todo-Poderoso e quer falar conosco através de sua Palavra. A Bíblia é
especial já que Deus fala através dela.

C - Sim, ao mesmo tempo, podemos nos aproximar dEle com confiança por
causa da obra redentora de Jesus na cruz. Ele nos justificou diante de Deus,
o Pai, e é por isso que oramos em nome de Jesus. Eu diria que há um
mandamento aqui, estar pronto quando chegamos à presença de Deus.
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A – Agora a segunda pergunta, existe alguma promessa pra mim?

C - Sim, definitivamente! E que promessa! Deus diz que vai instruir, ensinar,
aconselhar e cuidar da gente. O que poderia ser mais seguro? Aceite esta
promessa para si mesmo.

A – A terceira pergunta, existe um pecado a se evitar?

C - Eu creio que, para cada uma dessas grandes promessas há um pecado a
evitar.
Em primeiro lugar, devemos evitar qualquer coisa que nos impeça de receber
a instrução de Deus – como, por exemplo, não ler a Sua Palavra.
Em segundo lugar, temos de evitar qualquer coisa que bloqueie nossa mente
e coração de receber seus ensinamentos.
Finalmente, precisamos evitar qualquer autossuficiência que nos faça rejeitar
Seu conselho.
Cada um deles é um pecado a se evitar.

A – E, finalmente, a última pergunta, existe alguma aplicação prática pra
minha vida?
C - Absolutamente! Se Deus quer instruir, ensinar, aconselhar e cuidar de
nós, então é melhor ouvir de perto para escutar e entender o que Ele tem em
mente.
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A – Isso só é possível se eu viver em contato com ele. Se eu aprender a
ouvir a Sua palavra e ser sensível à direção do Seu Espírito.

C - Neste ponto, quero lembrar que cada cristão, que nasceu de novo pelo
Espírito de Deus, tem o mesmo Espírito de Deus habitando nele. Como a
Bíblia também diz claramente: "E, se alguém não tem o Espírito de Cristo,
não pertence a Cristo." (Romanos 8:9 b) O Espírito Santo vai levar-nos a
pensar com propósito. Ele vai dirigir nossos pensamentos.
Aqui está uma pergunta final, que é muito importante: ‘Será que eu aprendi
algo novo sobre Deus '
Amigo, eu espero que isso tudo não o angustie. Deixe-me encorajá-lo. O
importante é que você crie o hábito de ter momentos a sós regularmente
com Deus. Discipulado é um processo e é preciso ter paciência. É um
daqueles hábitos benéficos que precisamos criar em nossa vida cristã.
Diz-se que são necessários 66 dias para estabelecer um novo hábito. Eu não
sei quanto tempo vai demorar para você, mas eu sei que você nunca se
arrependerá de criar o hábito de momentos a sós com Deus.
Ore com o salmista Davi: "Abre os meus olhos para que eu veja as
maravilhas da tua lei." (Sl 119:18)
13’37” TEC – música tema

A – Sem a meditação as Escrituras tendem a permanecer somente no
cérebro, em vez de realmente tocar o seu coração e mudar sua vida. Nossa
oração é que esta mensagem intitulada "Pensando com Propósito" tenha sido
um encorajamento para você.
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Você pode saber mais a respeito de nosso ministério Chamados à Vitória e
entrar em contato visitando nosso site __________________.
Eu sou Edson Tauhyl, e em nome da RTM Brasil agradeço por ter ouvido o
programa Chamados à Vitória. Que Deus o abençoe.
14’31” TEC – música tema
Esse programa foi apresentado por Edson Tauhyl e Douglas Pek.
Na mesa de som: Tiago Parisi
14’24” TEC – vinheta de encerramento

00:51 A bíblia diz....01:08 O conselho....
01:41 - 01:51
02:21 depois de ler - 02:29 depois.
02:49 - Uma pessoa ... 02:59 Uma pessoa passa.
09:14 - 09:17
14:16 - 14:21

