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CHAMADOS À VITÓRIA – PROGRAMA 022 – 13/04/2016
GRAVADO EM
NO AR EM

: 03/03/2016
: 13/04/2016

TEMA : VIVENDO A VIDA CRITÃ
TEC - VINHETA DE ABERTURA
TEC – musica tema
APRESENTADOR (A) –"Qual é o objetivo da vida cristã?". John Tolson, que
ajudou a escrever o livro "As quatro prioridades", diz que o objetivo é ser
conforme à imagem de Jesus Cristo. Em outras palavras, tornar-nos
semelhantes a Cristo em cada parte de nossas vidas. Mas como podemos
viver essa vida cristã?
Bem-vindo ao Chamados à Vitória. Eu sou Edson Tauhyl e hoje continuamos
na série de programas baseados no livro, ‘As Quatro Prioridades’.
Estas prioridades nos ajudam a obedecer à ordem de Deus de ensinar aos
outros como ser seguidores de Deus em nossos relacionamentos: com Deus;
consigo mesmo; com os outros e com o mundo em que vivemos.
Hoje vamos falar sobre uma das questões mais importantes que enfrentamos
quando se trata da primeira prioridade em nosso relacionamento pessoal com
Deus: "Como podemos viver a vida cristã?"
Para nos ajudar a responder essa pergunta profunda e decisiva, vamos
conversar com Douglas Pek, daqui a pouco.
TEC – musica tema – 5s
A –Olá Douglas! E então? Como podemos viver a vida cristã?
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C – Olá Edson, eu quero começar dizendo que a vida cristã não é, na
realidade, uma imitação de Cristo, mas sim a vida do próprio Cristo. Jesus
convidou seus seguidores a viverem a vida cristã quando disse em Lucas
9:23 e 24: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome
diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a
perderá; mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará."
A – Que coisa! Isso é um pouco radical. Isso me lembra de Bonhoeffer
(BONRRÍFA) o famoso teólogo alemão que escreveu que o discipulado é o
convite de Jesus a segui-lo e a morrer, isto é, morrer para si mesmo.
C – No momento em que uma pessoa aceita Cristo como seu Salvador, uma
profunda transformação ocorre. Nesse momento, seu espírito humano, que,
por natureza, estava morto diante de Deus, torna-se vivo novamente e se
torna um com o Espírito de Cristo, como Paulo nos diz em 1 Corintios 6:17:
“Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele."
A – Não esqueço o dia em que isto se tornou realidade em minha vida. O
fardo do meu pecado foi levantado e meu coração se encheu com a alegria
da salvação. Desde então sinto um profundo desejo de viver para Cristo.
C – E isso nos traz de volta à questão inicial deste programa: "Como
podemos viver a vida cristã?" Como disse Jesus, devemos morrer para nós
mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. O apóstolo Paulo, em Gálatas
capítulo 2, versículo 20, coloca desta forma: "Fui crucificado com Cristo.
Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora
vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se entregou
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por mim”
A - Isso significa, então, que eu tenho que estar constantemente observando
para que eu não organize e controle minha vida como ela me agrada, mas
sim deixar todo o meu ser nas mãos de Jesus Cristo.

C - Sim, essa é a chave para viver a vida cristã: a dependência de Cristo. É
por isso que a oração é tão importante. Jesus foi um homem de oração. Ele
disse que não podia fazer nada a não ser o que via o Pai fazer. Ele sempre
esteve ligado com o Pai, fonte de seu poder espiritual. Na verdade, a oração
é o trabalho em si. Quando você mantém fielmente esse compromisso com
Deus, você encontra momentos maravilhosos com Ele, sem falar nas
respostas às grandes questões da vida.
A – É importante lembrar que Jesus venceu a tentação não só por meio da
oração, mas também pela Palavra de Deus. Esse é outro pilar que Deus nos
entregou, ou seja, é muito importante passar tempo na leitura e no estudo
da Bíblia.
C – Sem dúvida! A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, aponta para Cristo e é
inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e
para a instrução na justiça como Paulo nos diz em 2 Timóteo 3:16.
Um adulto saudável não precisa só crescer fisicamente, mas também é
preciso crescer espiritualmente. Gastamos muito tempo cuidando de nossas
necessidades físicas todos os dias, e nossas necessidades espirituais? O corpo
morre, mas a alma vive para sempre. Como você alimenta a alma? Através
da leitura da Bíblia, a Palavra de Deus.

A - Será que é possível viver uma vida cristã vitoriosa sem ler e estudar a
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Bíblia?
C - Para responder esta pergunta, Billy Graham, um grande evangelista, disse
o seguinte: "Não importa quem você seja, você não pode viver uma vida
vitoriosa se negligenciar a leitura e o estudo da Bíblia. Cada vez que uma
pessoa chega para mim e diz ‘Parece que minhas orações não são
respondidas, eu não tenho vitória na vida, eu não tenho alegria, eu não
tenho paz em minha vida’, eu respondo com essa pergunta: "você está lendo
e estudando sua Bíblia diariamente?”. Geralmente a resposta é ‘Não’, ou ‘não
muito’."
A – Como devemos estudar a Bíblia?
C - A primeira coisa é lembrar a maravilhosa verdade de que Deus tem uma
mensagem para você neste livro, então leia com reverência e com
expectativa. Esteja na expectativa que Deus fale com você. Às vezes, você só
pode ler um versículo. Medite sobre esse versículo. Às vezes você vai ler um
capítulo inteiro. Medite sobre esse capítulo. Vá com expectativa cada vez que
você abrir as Escrituras. Deus terá uma mensagem para você. É preciso
também ler a Bíblia com uma atitude de dependência. O Espírito Santo
inspirou este livro e o próprio Espírito pode interpretar a Bíblia para você.
Mesmo quando você chegue a um verso que você não entende, confie no
Espírito Santo para mostrar o que ele significa.

A - Posso garantir que é muito importante ter tempo para meditar sobre o
que a Bíblia diz. Isso dá direção que permite tomar a decisão mais sábia.

C - Esse é um ponto chave. É tão fácil se apressar e ver a leitura da Bíblia
como um ritual, em vez de parar, tomar tempo para se perguntar: o que
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Deus está me dizendo através de sua Palavra? Minha sugestão é que você
separe diariamente 15, 20 ou 30 minutos. Eu sei que algumas pessoas
preferem ler a Bíblia no início da manhã, enquanto outros preferem o final do
dia. O horário realmente não importa, contanto que você seja disciplinado e
constante. Sua percepção da vida vai ser completamente diferente quando
adquirir o hábito de ler regularmente a Bíblia e passar tempo em oração.
TEC – vinheta (transição)
A – CHAMADOS À VITÓRIA é para você que deseja viver a vida ao máximo. A
vida é curta demais para errar. Se você é um homem que trabalha duro para
prover a sua família o que importa na vida, então este programa é para você.
Invista no que vai fazer de você um homem de integridade. Entre em contato
com a gente, em nosso website: www.transmundial.org.br/chamadosavitoria
TEC – vinheta (transição)
A – Estamos de volta com CHAMADOS À VITÓRIA! Eu sou Edson Tauhyl e
aqui comigo está Douglas Pek conversando sobre ‘Como viver a vida Cristã’,
o tema de nosso programa de hoje.
C – Pois é Edson, Jesus levou seus seguidores a fazer escolhas difíceis. Ele
disse, em Mateus 7:14: “Como é estreita a porta, e apertado o caminho que
leva à vida! São poucos os que a encontram”. A vida cristã é uma vida com
objetivo. Em todo o Novo Testamento você vê palavras como luta,
sofrimento, corrida, trabalho e perseverança. Ser um verdadeiro discípulo de
Jesus exige coragem e ousadia para seguir a Deus. A vida cristã é uma vida
disciplinada. Precisamos disciplinar nossa mente, as coisas que lemos, as
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coisas que vemos, como gastamos o nosso tempo, até mesmo como
dizemos o que dizemos, porque duas das formas mais poderosas de se
causar impacto nas pessoas são o tom da nossa voz e a expressão no rosto.
Quando pensamos em nosso papel como maridos e pais, como falamos com
nossa esposa e nossos filhos? O que eles estão vendo na nossa expressão
facial? Nós, homens, precisamos saber o quanto podemos machucar com
nossas palavras e críticas e com a raiva em nossos olhos. Jesus disse, em
Mateus 11:28: ‘aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e
vocês encontrarão descanso para as suas almas’. Quando nós permitimos
que Jesus viva sua vida através de nós, vamos ter autocontrole, porque
mansidão é autocontrole.
A – Já que estamos falando sobre o relacionamento na família eu acho
também muito importante falarmos sobre comunhão cristã.
C – Sim eu concordo! Muitas pessoas tentam viver vidas cristãs isoladas. Mas
comunhão cristã não é opcional. É essencial. É um mandamento. A Bíblia
ensina que a igreja é como um corpo que tem diferentes membros. Você
pode dizer: "Eu sou um membro da grande igreja universal, mas não preciso
ser membro de uma igreja local." Isso é o mesmo que dizer "Eu sou da
Marinha, mas eu não estou nem num quartel nem num navio." Onde quer
que a Bíblia seja pregada e pessoas se reúnam para exaltar e adorar a Cristo,
ali temos a igreja. A igreja é adorar juntos. É a comunidade de crentes onde
encorajamos uns aos outros e damos nossa contribuição consciente para o
trabalho do Senhor. Portanto, sejam fiéis em suas igrejas. O Apóstolo Paulo
compreendeu claramente a importância disso, quando ele escreveu à igreja
em Roma, na carta aos Romanos, capítulo 1 e versículos 11 e 12: "Anseio vêlos, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-
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los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé.”

A - E isso nos leva a outro aspecto da vida cristã: testemunhar. Como
cumprir essa tarefa, ou seja como dar meu testemunho de vida a outros?
C – A melhor forma de passar a frente seu testemunho é através da maneira
como você vive. Isso é mais do que apenas o comportamento exterior. Se
você vive uma vida transformada em que Cristo com a Sua paz e gentileza
está vivendo em você, outras pessoas serão atraídas a você para perguntar
sobre o seu segredo. Neste momento você tem a oportunidade de
testemunhar de Cristo. E isso deve acontecer na forma como você vive em
casa, na forma como você desempenha seu trabalho com excelência e
mansidão, na forma como se relaciona com amigos e parentes em momentos
sociais, ou seja, em todos os aspectos de sua vida. A Bíblia diz que somos
embaixadores da parte de Cristo. Devemos ser testemunhas brilhando em
um mundo de escuridão. Vemos hipocrisia, desonestidade, corrupção e
egoísmo por todos os lados. Viva de forma que as pessoas ao seu redor
percebam seu compromisso com Cristo. Compartilhe o Evangelho, viva o
Evangelho. Viva uma vida limpa, honesta, pura e saudável.
A – Sim, porque viver esse tipo de vida é viver exatamente o que Jesus
ensinou através de Sua própria vida e Suas palavras!
C – Jesus disse em João 15:8: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem
muito fruto; e assim serão meus discípulos. Devemos nos mostrar discípulos,
não importa onde Ele nos colocou. Seja em casa ou fora dela como
fazendeiro, motorista de táxi, professor, estudante, você está em uma missão
para Deus. O papel do Espírito Santo em nossas vidas é nos ensinar e ajudar
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a viver de acordo com os valores de Cristo e de nos tornar homens de
integridade e caráter.
A – E este é o objetivo desse programa: a construção de homens de caráter
e integridade! Hoje falamos sobre "Como viver a vida cristã?" Esperamos que
este programa tenha sido um desafio a você.

C - Continue conosco nos próximos programas dessa série enquanto
continuamos nosso estudo das quatro prioridades da vida.
TEC – música tema

A –Se você tiver alguma dúvida ou se você quiser falar sobre o programa que
você acabou de ouvir, basta entrar em contato conosco em nosso site
www.transmundial.org.br/chamadosavitoria

Eu sou Edson Tauhyl, e em nome da Rádio Trans Mundial agradeço por ter
ouvido Chamados à Vitória, o programa do Projeto Homens na Verdade. 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

