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Chamados à Vitória – PROGRAMA 005 – 16/12/2015
GRAVADO EM
NO AR EM

: 01/10/2015
: 16/12/2015

TEMA : NÃO TEM PORQUE NÃO PEDEM
TEC - VINHETA DE ABERTURA
TEC – musica tema
APRESENTADOR (A) "Não têm, porque não pedem." (Tiago 4:2) – Bem vindos
ao programa (nome do ministério). Obrigado por sintonizar em nosso programa,
eu sou seu anfitrião eu sou seu anfitrião Edson Tauhyl.
TEC – musica tema – 5s
A – Hoje vamos falar sobre algo que realmente vai mudar sua vida. Nós vamos
chegar à raiz do que causa pobreza e conflitos. Vamos examinar o que dá a vida
verdadeira razão e satisfação. Mesmo que você acredite já ter alcançado tudo
que você quer e precisa, fique com a gente. Este programa é para você. Pode
ser que estejamos falando justamente daquela peça do quebra-cabeça que você
está procurando.

Este programa mostra como assumir o seu papel de líder. Faça o que é certo escolha o que vai fazer você ter sucesso na vida. Fique conosco por mais um
(nome do ministério). Em alguns momentos Douglas Pek estará aqui para falar
com você.
TEC – musica tema
C – Olá campeão, eu sou Douglas Pek. Ninguém deve tentar ganhar um jogo
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sozinho. A equipe vencedora joga unida.
(nome do ministério) é um trabalho em equipe. No momento em que eu falo
com você, há grupos de homens que já testaram o que estamos falando. Eles
reúnem-se regularmente em grupos de prestação de contas em casas ou
restaurantes para encorajar uns aos outros. Você também precisa de alguém,
melhor ainda, de um grupo de homens piedosos que compartilhe amizade e
conhecimento sobre as questões mais relevantes da vida. Se precisar de ajuda
para encontrar tal grupo, entre em contato conosco. Ouça o endereço no final
do programa.
A – O tema de hoje é uma promessa bastante simples, mas poderosa, que não
vem de qualquer comercial de rádio ou catálogo da loja, mas da fonte mais
confiável.
C – Sim, essa promessa está na Bíblia e diz: "Não têm, porque não pedem."
(Tiago 4:2). Deixe-me ilustrar com uma história que li:

Scott e Joyce eram recém-casados e estavam economizando para comprar uma
casa. Eles fizeram um orçamento familiar e estavam tentando viver de acordo
com as prioridades de Deus. Ambos trabalharam, mas pouco sobrava no final de
cada mês.

Joyce queria um piano, na verdade, ela pediu um a seu marido logo depois deles
se casaram. Scott tinha apertado o cinto e economizado antes do casamento
para iniciar um negócio e juntar uma entrada para uma casa.

Ele não estava disposto a sacrificar o seu trabalho duro por um piano - algo que
ele achava ser um luxo. Assim, a discussão sempre terminava com suas

3

palavras, "Nós simplesmente não temos como comprar um piano”.

Numa visita a família de Joyce durante as férias, Scott decidiu um dia gastar
mais tempo em seu momento a sós com Deus, lendo a Bíblia no quarto no andar
de cima. Joyce estava na sala, no andar de baixo, tocando o piano da família e
se divertindo muito. Scott não tinha percebido o quanto ele gostava de ouvi-la
tocar. Ele pensou: "Talvez eu devesse usar o dinheiro guardado para a entrada
da casa e comprar um piano." Mas Deus tinha outra coisa em mente. Enquanto
Scott estava lendo e meditando, uma parte de Tiago 4:2 parecia saltar da
página. "Vocês não tem porque vocês não pedem."
Havia uma referência no rodapé da Bíblia indicando para João 16:24 que diz:
"Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para
que a alegria de vocês seja completa."

Ao longo dos próximos dois meses Scott secretamente orava diariamente
pedindo que Deus desse um piano a sua esposa. Ele orou por um piano bom e
que Joyce realmente gostasse. Cerca de duas semanas depois, o milagre
começou a acontecer. Um amigo da faculdade passou pela casa dele para pagar
um empréstimo que Scott havia esquecido já há muito tempo, 200 dólares!
Joyce achou estranho quando Scott sugeriu que guardassem esse dinheiro em
um envelope. Algum tempo depois um casal cristão mais velho levou-os para
jantar e deu-lhes 200 dólares, simplesmente porque sentiram que o Senhor
queria que eles o fizessem. Joyce começou a ficar desconfiada quando Scott
decidiu colocar esse dinheiro naquele envelope também. Então, Scott contou
sobre sua aventura de oração com Deus sobre o piano. Nesse momento Joyce
também começou a orar. Um mês depois, Joyce recebeu um presente de
aniversário em dinheiro e Scott recebeu um bônus por terminar um trabalho no
fim de semana. Agora eles tinham 850 dólares do fundo para o piano.
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Amigo, você ainda está comigo? Há mais detalhes dessa história que eu não
tenho tempo para contar. Mas Scott e Joyce logo descobriram que pianos usados
chegam a custar mais de 1.200 dólares. Eles quase perderam a fé, mas
finalmente ouviram falar de uma família que estava se mudando e vendendo um
piano de seis anos, que tinha sido pouco usado, por 850 dólares. Deus havia
dado a ELES UM PIANO!

Não me interpretem mal! Não estou sugerindo que Deus é como o Papai Noel,
que sempre presenteia o que está em nossa lista de desejos. Mas Deus ouve e
responde orações. Há evidências suficientes na Bíblia e na minha vida, e na vida
de muitos outros, de que Deus ouve e responde às orações. Ele nem sempre
dizer sim aos nossos pedidos. Ele pode dizer não ou espere. Mas as Escrituras
são muito claras, quando nos dizem que nã devemos estar “ansiosos por coisa
alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças,
apresentem seus pedidos a Deus." (Fl 4:6)

TEC – vinheta (transição)

A – Uau! Temos um Deus assim. Ele responde às orações! Ele é um bom pai e
quer dar apenas coisas boas para Seus filhos.

Você não se sente honrado como pai, quando você vê seus filhos expressando
livremente seus desejos e confiando que você saberá como e quando responder
a seus pedidos? Falaremos mais sobre isso em um momento.

Mas, primeiro, deixe-me dizer-lhe como você pode entrar em contato conosco. A
maior parte do conteúdo do programa de hoje está no livro ‘Cada homem um
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guerreiro’ de Lonnie Berger. Você pode saber mais a respeito desse livro
visitando nosso site __________________.

TEC – vinheta (transição)

A – Oi amigo, eu sou Edson Tauhyl, o apresentador do programa (nome do
ministério). Fico entusiasmado com o fato de que podemos trazer nossas
petições diante de Deus e esperar que Ele vai ouvi-las, e você? Aqui está o
Douglas Pek para falar mais sobre o assunto.

C - Só para manter tudo perspectiva, eu quero que você ouça o que realmente
está sendo dito no livro de Tiago, no capítulo 4.
O Apóstolo Tiago é muito direto – ele fala sem rodeios. Ele dá orientações claras
para a vida cristã. Ele observou como alguns cristãos viviam como pagãos. Sua
conduta não estava honrando a Deus. Eles estavam brigando entre si. Ele queria
lembrá-los do que eles estavam perdendo. Eis o que ele disse:

De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões
que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, e não as têm; matam e
invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a
fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois
pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. - Tiago 4:1-3

A – Coach, o que você está dizendo que me lembra o primeiro programa (nome
do ministério), quando estávamos conversando sobre o ‘Algo Mais’ - aquela ‘peça
do quebra-cabeças’ que está faltando?
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C - Jesus disse que o primeiro e maior dos mandamentos é amar a Deus. Esta é
a pedra angular.

O segundo pilar fundamental é que nos tornemos homens da Palavra.
Precisamos superar o padrão antigo do pecado pela obediência consciente à
Palavra de Deus.

Quando vivemos a vida da nossa forma antiga, em uma busca egoísta, estamos
vivendo em pecado. Isso não é necessariamente imoralidade; pode ser que
vivamos como homens piedosos, mas autossuficientes, o que nos isola de Deus.
É aí que precisamos nos voltar em humildade a Deus. 'Se confessarmos os
nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar
de toda injustiça.’ (1 Jo 1:9) A confissão restaura o relacionamento perdido e
então nós podemos trazer nossas petições diante de Deus com confiança.

Scott foi capaz de ouvir a voz de Deus durante seus momentos a sós com Ele e
começou uma aventura de oração com Deus. E assim como Deus respondeu a
Scott e Joyce, Ele quer responder às suas orações também.

TEC – vinheta (transição)

A – Lembramos que você está ouvindo (nome do ministério), hoje com o tema
‘Não tem porque não pedem’.

TEC – vinheta (transição)
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C – Gente, isso pode parecer estranho, mas sabe de uma coisa? Deus, o criador
do universo, que fez o homem e a mulher à Sua semelhança, tem um plano bom
para nós. A solução para o nosso mundo não é política, social ou econômica,
mas espiritual. Nós precisamos voltar para Deus!

Precisamos nossa relação de amor com Deus a sério e ouvir Seus planos para
nossas vidas.

Não se engane. Arranje tempo para ler a Bíblia. Reveja os versículos da Bíblia
que falam ao seu coração e os memorize. Está provado que os homens que
abandonam a memorização da Bíblia ou seu tempo a sós com Deus perdem de
70 a 80% do poder transformador do discipulado.

Agora vamos estudar juntos a promessa que Jesus deu aos seus discípulos em
João 16:24.

Nosso apresentador Edson Tauhyl vai nos ajudar com isso.

A – Claro, vou ler o verso em João 16:24 de acordo com a Nova Versão
Internacional:
‘Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que
a alegria de vocês seja completa’.
E só para lembrar, eis as perguntas para aprofundar nosso estudo:
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?
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e) Encontrei algo novo a respeito de Deus que devo aprender?
Então vamos iniciar com algum mandamento a obedecer?
C – Definitivamente. Devemos pedir, e pedir em nome de Jesus.
Quando pedimos em nome de alguém, estamos falando com a aprovação e
autoridade dessa pessoa. Isso significa que eu estou disposto a aceitar os
mesmos valores e atitude de Jesus quando Ele pedia algo ao Pai. Jesus está
convidando seus discípulos a pedir ao Pai em Seu nome. Eles tinham estado com
ele e aprendido com ele.

A – A próxima pergunta é encontrei alguma promessa pra mim?

C – Na verdade, existem duas promessas aqui: Não só vamos receber quando
pedimos, mas podemos pedir qualquer coisa em nome do Jesus e vamos
receber.
Isto é incompreensível. Isso também significa que Deus tem um plano e que
posso estar em tamanha sintonia com Ele que participarei ativamente desse
plano.
Não é isso que acontece quando você está em sintonia com a pessoa que você
ama. Muitas vezes eu tive um desejo de fazer algo e minha esposa estava
pensando a mesma coisa... só esperando que eu lhe dissesse.

A – Que empolgante! Vamos agora a próxima pergunta, descobri algum pecado
a se evitar?
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C - Poderia ser o pecado da incredulidade? Jesus diz que seus discípulos não
haviam pedido nada ainda. Como crianças que não estão interessados nos
planos e desejos de seus pais, nós também podemos nos distrair com nossos
próprios hobbies insignificantes. Então, de fato, a grande causa do Reino de
Deus não ocupa nossas mentes e assim não participamos dela.

A – A próxima pergunta é há alguma aplicação prática pra minha vida?

C - Eu regularmente tenho meu tempo a sós com Deus, mas confesso que há
sempre o perigo de estar mais interessado nas minhas zonas de conforto pessoal
do que no que Deus tem para mim. Um bom exemplo é a ordem de Jesus de ir
por todo o mundo e fazer discípulos de todos os povos. Estou cumprindo essa
ordem?

E para a última pergunta: Há algo de novo a se aprender sobre Deus? Eu preciso
aprender a acreditar e nunca esquecer de que nada é impossível para o nosso
Deus. O fato de Deus querer me incluir ativamente em Seus planos em minha
vida me causa perplexidade.

TEC – música tema

A – Chegamos ao fim de nosso programa (nome do ministério) de hoje. Nosso
tema foi ‘Não tem porque não pedem’.
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A história do programa de hoje veio do livro ‘Cada homem um guerreiro’ de
Lonnie Berger. Você pode saber mais a respeito dessa e de outras histórias
desse livro visitando nosso site __________________.
Eu sou Edson Tauhyl, e em nome da RTM Brasil agradeço por ter ouvido o
programa (nome do ministério). Que Deus o abençoe.
TEC – música tema
Esse programa foi apresentado por Edson Tauhyl e Douglas Pek
Na mesa de som: Tiago Parisi
TEC – vinheta de encerramento

