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CHAMADOS À VITÓRIA – PROGRAMA 008 – 06/01/2016
GRAVADO EM
NO AR EM

: 01/10/2015
: 06/01/2016

TEMA : TODO HOMEM UM DEFENSOR
TEC - VINHETA DE ABERTURA
TEC – musica tema
APRESENTADOR (A) Bem-vindo ao Chamados à Vitória um programa de
homem para homem. Hoje vamos conversar com Douglas Pek sobre "Cada
homem um defensor! Você sabe quais são as qualidades de um cão de
guarda? Algumas podem ser trazidas para nossa realidade e ajudar em nossa
caminhada. Fique conosco para saber mais.
TEC – musica tema – 5s
A – Se você ouve nosso programa regularmente, sabe que no Chamados à
Vitória falamos de assuntos realmente importantes para sua identidade e
seus valores fundamentais como um homem.

Você vai cruzar a linha de chegada vitorioso?

Fique conosco enquanto Douglas nos apresenta as qualidades de um
defensor!
TEC – musica tema
C – Olá Edson, olá amigo ouvinte. Obrigado por sintonizar em nosso
programa. Se você é um ouvinte regular, sabe por que enfatizo muito o
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conceito de que os homens devem prestar contas a outros homens
comprometidos com Jesus Cristo. Isso pode acontecer em igrejas, casas ou
até mesmo em reuniões periódicas em um restaurante. É fundamental que
você não se isole... Nós, homens, podemos nos isolar facilmente. Precisamos
ter cuidado para não nos tornarmos eremitas, mas construir relacionamentos
úteis e vitais... Especialmente quando se trata de crescimento na fé cristã.
Ninguém pode crescer sozinho! É por isso que Jesus disse a seus discípulos:
"Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio
deles”. (Mt 18:20)
A – Douglas, alguns grupos de discipulado funcionam. Outros não. Por quê?
C – Ao longo dos anos tenho notado uma característica interessante sobre os
grupos que fazem sucesso... eles têm pelo menos um membro ‘defensor’
com características que até lembram aquelas de cães treinados para
defender seus donos, por exemplo. Ele prende seus dentes na presa e não a
solta. Você pode tentar tirar o objeto de sua boca. Você pode puxar como
num cabo de guerra. Mas um cão de guarda bem treinado parece ter
mandíbulas de aço. Cada grupo precisa de pelo menos um ou dois homens
que sejam defensores determinados de seu grupo.

A - Se você ouve nosso programa regularmente, ou melhor, se você faz parte
de um grupo de discipulado, sabe que nós, homens, por vezes nesses
grupos, estagnamos diante de algum obstáculo.

C - E isso muitas vezes acontece porque a atração pelo discipulado acabou. O
tempo diário a sós com Deus, tempo para ler e meditar na Palavra de Deus,
memorizá-la, e a comunicação com Deus através da oração, tudo isso se
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tornou cansativo. Seu desejo de abandonar essa disciplina, colocar os pés
para cima e relaxar ficou muito forte.

A - Quero acrescentar que mesmo que você não se sinta um defensor agora,
isso pode mudar ao você se dedicar mais e mais a Cristo.
C – Isto não depende de seu temperamento. Se você é um cristão, seguidor
de Cristo através da fé Nele, você é uma nova criatura... houve uma
mudança em seu coração. A Bíblia diz claramente: "Portanto, se alguém está
em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram
coisas novas” (2Co 5:17) Isto tem consequências maravilhosas. Você pode
obter ajuda de Cristo, que vive em você. Como o apóstolo Paulo disse: "Tudo
posso naquele que me fortalece." (Fl 4:13)

Então, o encorajo a se erguer vitorioso! Torne-se um homem de coragem,
comprometido de coração. Como Paulo disse a seu discípulo Timóteo:
"Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que
se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade" (2
Timóteo 2:15) Seja um defensor do discipulado.

TEC – vinheta (transição)

A – Você está ouvindo Chamados à Vitória O tema de hoje vem do livro
"Todo Homem um Guerreiro", de Lonnie Berger. Você pode saber mais sobre
esse livro visitando o site www.transmundial.org.br/chamadosavitoria.

TEC – vinheta (transição)
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A – E aqui está Douglas Pek novamente com mais sobre nosso tema de hoje.
C – Amigo você já é um defensor? O que você acha? Deixe-me dizer que se
você não tem tido verdadeiro entusiasmo em seu compromisso de seguir a
Cristo, algo precisa mudar. Seu relacionamento pessoal com Cristo é vital.
Todos os outros compromissos e relacionamentos em sua vida serão
afetados por este que é seu relacionamento mais importante.

Em Mateus 10, Jesus diz claramente que Ele espera que Seus discípulos
fiquem firmes diante daqueles que podem se opor a eles e até os ameaçar de
morte. Ele diz: "Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem
matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma
como o corpo no inferno." (Mt 10:28) Deus está cuidando de você.
A – E o que realmente importa é agradar a seu Pai celestial.

C - Jesus explicou a seus discípulos que Seu ensino receberia oposição. Cristo
veio a este mundo para trazer a paz com Deus através da Sua morte na cruz.
Mas as pessoas só podem ser salvas se ouvirem a mensagem do Evangelho.

O diabo sempre vai resistir à mensagem das Boas Novas.

Temos o privilégio de compartilhar esta mensagem, seja qual for o custo.
Jesus advertiu: "Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o
confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar
diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos
céus." (Mt 10:32-33)
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A melhor escolha que podemos fazer é viver nosso relacionamento com Deus
e nos tornar homens da Palavra. Devemos viver esta nova vida como filhos
de Deus, com a determinação de um defensor, um fiel discípulo de Cristo.

TEC – vinheta (transição)

A – Você está ouvindo Chamados à Vitória. Nosso objetivo é ajudar homens a
serem vitoriosos em Deus. Aqui está mais uma vez Douglas.
TEC – vinheta (transição)
C – Talvez você esteja nos ouvindo em seu carro, no trânsito, ou sentado em
casa ou ainda numa reunião com outros que levam discipulado a sério.

Deixe-me lembrá-lo que o "algo mais", o "mais importante na vida" é fazer o
que Jesus chamou de primeiro e maior mandamento. Quando ele respondeu
ao doutor da lei que O questionou sobre o maior mandamento, Jesus
respondeu: "Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua
alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento"
(Mateus 22:37 e 38)

Você já memorizou estes versos: Mateus 22, versículos 37 e 38? Espero que
sim. Esse mandamento é a base, a pedra fundamental da vida cristã.

A – Douglas, vamos lembrar o que dissemos sobre a persistência de um
defensor? Agarre esta verdade e nunca a deixe escapar de sua mente!
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C – Faça esse compromisso em seu coração: "Eu preciso passar tempo com
Jesus para que eu possa amar a Deus. Eu quero passar 30 minutos
estudando sua Palavra a cada dia." Nesse momento a sós com Deus, leia a
Palavra de Deus; pense cuidadosamente sobre o que você lê; passe um
tempo de oração, converse com Deus sobre o que ele está lhe ensinando.

Mas talvez você já esteja praticando esses passos e precise compartilhar isso
com alguém. Então você pode fazer este compromisso: "Eu vou incentivar
meus irmãos a desenvolver seus relacionamentos com Deus, que os ama,
vou lhes perguntar o que estão aprendendo em seu momento a sós com
Deus."

Ou você ainda pode ir um passo além e dizer: "Quando testemunhar a meu
amigo no trabalho quero que ele saiba que o Cristianismo não é um conjunto
de regras, mas um relacionamento vivo com Deus, que nos ama."

A – E não devemos desanimar se isso não acontecer da noite para o dia.

C – O processo de crescimento cristão pode parecer um gráfico do mercado
de ações, às vezes para cima, em seguida, para baixo, mas esperamos que
sempre cresça. Deus entende este processo de crescimento e o usa para nos
levar à maturidade. Do ponto de vista de Deus, amadurecimento significa
ficar firme em minhas próprias convicções. Eu faço o que é certo, porque
creio que é que o Senhor quer que eu faça, não importa o que os outros
fazem ou dizem.
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Paulo disse a seu discípulo Timóteo: "permaneça nas coisas que aprendeu e
das quais tem convicção." (2 Tm 3:14)

Deus não quer que você apenas faça as coisas simplesmente porque alguém
mandou fazer. Isso quem faz são as crianças. Amadurecimento significa que
você vai fazer algo com base no que você aprendeu e com convicção!

Aqui é que Deus entra. Digamos que você está tendo dificuldades em passar
tempo a sós com Deus, ou em amar sua esposa quando é difícil fazê-lo, ou
dar um décimo de seus ganhos pra Deus quando você preferiria comprar
uma churrasqueira nova. É nesse processo de dificuldades que as decisões
são tomadas, que convicções nascem e que o crescimento ocorre. Se você
não escolher corretamente, o processo de crescimento para. Se você escolher
bem, você continua a amadurecer.

Pra terminar hoje, vamos meditar por alguns momentos sobre este versículo
em Hebreus 12:11: "Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no
momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e
paz para aqueles que por ela foram exercitados."

A – O que esse versículo tem a ver com ser um defensor?

C - Disciplina é a perseverança; pensar nas questões antes de agir; terminar
o que você começou. Há muito mais que pode ser dito. É como aumentar os
músculos através de exercícios extenuantes. Não é diversão, é trabalho duro.
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É como o agricultor que ara a terra, deposita a semente e luta contra as
ervas daninhas antes que ele possa ver os resultados. Então, ele pode colher
os frutos!

Você já viu um agricultor no dia da colheita? É uma ocasião alegre. Todo o
suor e trabalho duro valeram a pena. Há comemoração e festa pelos
resultados do trabalho, pelo fruto colhido. Paulo diz ao povo da Galácia: "E
não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não
desanimarmos." (Gal 6:9)

Então seja um defensor do discipulado – segure-o com toda a sua força e
não o deixe!

TEC – música tema

A – Chegamos ao fim de nosso programa Chamados à VItória de hoje.
Obrigado por ficar conosco e por considerar este importante. Seja um
homem que fica firme em seu compromisso e termina bem.

Eu sou Edson, e em nome da RTM Brasil agradeço por ter ouvido o programa
Chamados à Vitória! Que Deus o abençoe.
TEC – música tema
Esse programa foi apresentado por Edson Tayuil e Douglas Pek
Na mesa de som: Tiago Parisi
TEC – vinheta de encerramento

