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Chamados à Vitória – PROGRAMA 007 – 30/12/2015
GRAVADO EM
NO AR EM

: 01/10/2015
: 30/12/2015

TEMA : O SEGREDO PARA UMA VIDA TRANSFORMADA
TEC - VINHETA DE ABERTURA
TEC – musica tema
APRESENTADOR (A) Bem-vindo ao Chamados à Vitória, o programa para o
homem que quer viver uma vida de propósito e não tem medo de mudar o que
for preciso!

Hoje conversaremos muito sobre o segredo para uma vida transformada. Deus
criou você para uma vida de excelência! Eu sou Edson Tauhyl junto com Douglas
Pek.
TEC – musica tema – 5s
A – Não se contente com a mediocridade! Assuma a responsabilidade por suas
ações! Assim como o corpo só adquire massa muscular em resposta à atividade
extenuante também você precisa enfrentar os desafios da vida com
determinação, a fim de se tornar um verdadeiro vencedor. Fique com a gente
pois daqui a instantes Douglas virá nos falar sobre esse tema de hoje.
TEC – musica tema
C – Olá, obrigado por sintonizar nosso programa hoje. É comum, ao conversar
com líderes e pastores, ouvi-los reclamar sobre a falta de líderes espirituais
maduros disponíveis para liderar os diferentes departamentos de uma igreja ou
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comunidade de fé. Muitos estão cansados e sobrecarregados com as pressões de
ser um líder ou pastor.

Se você se encontra nessa situação, quero fazer duas perguntas: 'O que você
está fazendo para edificar os homens espiritualmente?’. Pense também: ‘Quão
eficiente é o treinamento de líderes para a obra do seu ministério?’

Muitos podem achar que estão fazendo um trabalho adequado. Vamos
aprofundar. 'Qual a percentagem das pessoas, dentro de sua igreja, que
diariamente separa tempo de estudo e meditação na Palavra de Deus?’. Quantas
sabem como compartilhar sua fé? E quantas pessoas estão sendo levadas a
Cristo?
Isso me faz lembrar o livro ‘O Sapo na Panela’, escrito por George Barna, em
1990. Ele descreve como as mudanças culturais sutis ao longo do tempo
transformaram radicalmente a nossa sociedade para pior. Ele descreve como a
Igreja também mudou - e estatisticamente não é diferente de grande parte da
nossa sociedade em geral.

Os cristãos são chamados a influenciar a sociedade para o bem. Como o sal dá
sabor e conserva os alimentos, e como a luz produz vida e dá saúde, assim, os
discípulos de Jesus devem, por suas boas obras na sociedade, causar mudanças
que trazem glória a seu Pai celestial.

A pergunta é: "Qual é o segredo de uma vida transformada?". De que lado você
está?

TEC – vinheta (transição)
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A – Você está ouvindo Chamados à Vitória um programa de homens para
homens. Nós acreditamos que cada homem é chamado a uma vida de
excelência. Sabemos também que todo homem precisa fazer escolhas acertadas,
se quiser ser vitorioso na batalha da vida. Lonnie Berger em seu livro "Cada
Homem um Guerreiro", que serve de base para este programa, se dedica a
ajudar

homens

a

vencer

na

vida.

Acesse

nosso

site:

www.transmundial.org.br/chamadosavitoria.
E agora vamos continuar com o nosso tema: "O segredo para uma vida
transformada" e convidamos você a um olhar honesto dentro do espelho que é a
Palavra de Deus e a descobrir o poder para a mudança que está a seu dispor.
Por favor, fique com a gente, enquanto aprendemos mais sobre este tema vital
com Douglas Pek.

TEC – vinheta (transição)

C - A Bíblia nos diz que, quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele pagou o preço
pelo pecado do mundo e nos redimiu - nos comprou de volta, para ter um
relacionamento com Deus. Ele pagou, com seu sangue, para nos tornarmos
filhos de Deus mediante a fé nEle. O cristianismo é esta relação restaurada entre
Deus e os homens.
A – Mas temos a liberdade de escolher esse relacionamento ou não.

C - Um cristão é alguém que chegou à fé em Jesus Cristo como seu Salvador e,
portanto, tem uma relação viva com ele. Aquele que experimenta uma mudança
em sua identidade - de um filho de Adão, ele se torna um filho de Deus. Dizemos
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que Deus não tem netos, apenas filhos. O cristianismo não é uma questão de
tradição, mas de escolha pessoal. Não se trata de religião e regras, mas de como
se tornar obedientes às palavras de Cristo.

O primeiro e maior mandamento é amar a Deus com todo o nosso coração, alma
e mente. Amar a Deus é o fundamento da sua vida cristã. O próximo pilar é
tornar-se um homem da Palavra. No Chamados à Vitória enfatizamos a
necessidade criar tempo em sua rotina para estudar e meditar na Palavra de
Deus. Nós chamamos isso de “momento a sós com Deus". Você precisa ler,
compreender e aplicar os ensinamentos da Bíblia para a sua vida. Porque “Toda
a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a
correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e
plenamente preparado para toda boa obra”.

Deus quer tocar e transformar sua vida. Como a Bíblia diz: "Sejam praticantes da
palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos." (Tiago 1:22)

TEC – vinheta (transição)

A – Você está ouvindo Chamados à Vitória, hoje com o tema ‘O segredo para
uma vida transformada.’
TEC – vinheta (transição)
C – Desenvolver sua relação de amor com Deus faz com que você queira amá-lo
mais. Aliás, é exatamente o que Jesus disse aos seus discípulos: “Se alguém me
ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos
morada nele.” (João 14:23)
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Entendemos, portanto, que o segredo de uma vida transformada é amar e
obedecer a Deus. Já notou que muitas pessoas se dizem cristãs, vão à Igreja
todo o domingo, mas suas vidas não estão de acordo com aquilo que elas dizem
crer?

A – O apóstolo Tiago nos adverte quanto a esse engano perigosíssimo, como
ouvimos há pouco: "Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes,
enganando-se a si mesmos." (Tiago 1:22)

C – Portanto, antes de começar a estudar as áreas práticas sobre finanças,
casamento, criação de filhos, trabalho, pureza e como enfrentar dificuldades,
precisamos compreender a razão real para se estudar as Escrituras: Praticar o
que elas dizem. Tiago continua, dizendo: “Mas o homem que observa
atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei,
não esquecendo o que ouviu mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer.”
(Tiago 1:25)

A – O segredo está bem diante de nós. É o estudar atentamente a Palavra de
Deus.

C – E, ao estuda-la atentamente, ore com o salmista Davi: “Abre os meus olhos
para que eu veja as maravilhas da tua lei.” (Sl 119:18) A Bíblia não é um livro
qualquer; ela é a Palavra viva de Deus e carrega a promessa de que não voltará
vazia. É como um grão de semente que irá germinar e crescer em seu coração.
Ele dá liberdade. Jesus, que é o Verbo eterno, declarou que sua missão é
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"anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros." (Is
61:1b)

Portanto não se esqueça, memorize as Escrituras. O salmista diz: “Guardei no
coração a tua palavra para não pecar contra ti.” (Sl 119:11) Ao guardar a
Palavra de Deus em seu coração você não ficará distante da bênção de Deus,
mas se tornará o homem bem-aventurado do qual fala o Salmo 1, aquele home
que: “É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo
certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera!” (Sl 1:3)

Pra continuar com esse tema, vamos ler Lucas 6:46-49 e, em seguida,
considerar as questões que fazemos ao estudar a Palavra de Deus. Edson, leia
esse texto para nós, por favor.

A – Claro, vamos ler a passagem: “Por que vocês me chamam ‘Senhor, Senhor’ e
não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que
vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao
construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a
inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar,
porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não
as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem
alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a
sua destruição foi completa.” (Lucas 6:46-49)

C – Vamos às perguntas. Algum mandamento a obedecer?
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A - Eu diria que Jesus está nos ordenando a não apenas ouvir a Sua Palavra,
mas para fazer o que diz.

C – Alguma promessa pra mim?

A - A palavra de Deus cria uma base sólida... ela nos ajuda a manter-nos firmes
quando os problemas vem.

C - Algum pecado a evitar?
A - Se ouvirmos a palavra de Deus e não fizermos o que ele diz desobedecemos a Deus... pecamos. Estamos construindo nossa vida na nossa
própria fundação, não sobre a de Deus. No final, a nossa 'casa' - ou a nossa
vida, desmoronará!

C - Alguma aplicação prática pra minha vida?

A - Há uma grande diferença entre quem constrói sobre a rocha e quem constrói
na areia - sem uma fundação sólida.
Estamos todos expostos às dificuldades da vida. Para enfrentá-los e vencê-las
precisamos construir nossa vida sobre a fundação certa... A Palavra de Deus.

C - E, finalmente, há algo novo que posso aprender sobre Deus? Nesta parábola,
a ‘rocha’, me lembra do que o rei Davi disse: “O SENHOR é a minha rocha, a
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minha fortaleza e o meu libertador; o meu Deus é o meu rochedo, em quem me
refugio.” (Sl 18:02). Sobre qual ‘rocha’ estou construindo minha vida? E você,
sobre qual ‘rocha’ está construindo sua vida?

TEC – música tema

A – Chegamos ao fim de nosso programa Chamados à Vitória de hoje. Nosso
tema foi ‘O segredo para uma vida transformada’. Eu sou Edson Tauhyl, e em
nome da Rádio Trans Mundial agradeço por ter ouvido o programa Chamados à
Vitória. 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

