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CHAMADOS À VITÓRIA – PROGRAMA 025 – 04/05/2016
GRAVADO EM
NO AR EM

: 17/03/2016
: 04/05/2016

TEMA : O ESPIRITO SANTO
TEC - VINHETA DE ABERTURA
TEC – musica tema
APRESENTADOR (A) – O pastor Charles escreveu: "Um dos momentos mais
incríveis da minha vida aconteceu na noite em que percebi pela primeira vez
que eu não poderia viver a vida cristã da forma que Deus desejava para mim
do jeito que eu estava vivendo. Eu tentei com oração e súplicas e me esforcei
muito para mudar a maneira que eu pensava, sentia e agia. Quanto mais eu
tentava ser piedoso, mais eu me sentia como um fracasso absoluto." Essas
palavras podem parecer um pouco surpreendentes vindas de um homem que
já era pastor, não? Eu sou Edson Tauhyl e no programa CHAMADOS À
VITÓRIA de hoje vamos continuar a falar da questão: "Como você e eu
podemos viver a vida cristã?" Fique com a gente e vamos conversar sobre o
viver no poder do Espírito Santo.
TEC – musica tema – 5s
A – Hoje continuamos com a uma 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. Vamos falar sobre a vida cristã, e é claro que eu quero
saber mais sobre esse pastor Charles, que estava tentando ser um bom
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cristão. Olá Douglas, o que você achou do que o pastor Charles escreveu?

C – Olá Edson, olá amigo ouvinte. Veja, o que Charles estava passando
realmente nos lembra de Hudson Taylor, cuja história contamos em nosso
programa anterior. Taylor, é claro, vai ficar na história como um dos grandes
vitoriosos de Deus, mas nós descobrimos que ele tinha batalhas enormes em
sua vida cristã, mesmo durante o tempo em que ele já era missionário na
China. A virada para ele finalmente veio quando ele percebeu que a chave
para a vida cristã não está em se esforçar para ter fé em seu próprio poder,
mas sim em confiar naquele que é fiel. Taylor disse que o que fez a diferença
foi descansar naquele que nos amou e deixar que ele faça todo o trabalho. E
o mais interessante foi que a descoberta de Hudson Taylor inspirou e ajudou
a mudar a vida de mais um dos homens chamados à vitória de Deus. O
Charles que mencionamos no início do programa é Charles Stanley, cujo
ministério como pastor, escritor e professor tocou os corações de inúmeras
pessoas ao redor do mundo.

A – Que coisa! Conheço o ministério do Pastor Stanley. Então, o que
aconteceu quando ele estava lendo sobre a experiência de Hudson Taylor?
C – Como Taylor, Stanley foi profundamente afetado pelo que Jesus disse.
Jesus tem uma maneira maravilhosa de criar imagens em nossas mentes
através de histórias para nos ensinar como viver a vida cristã. Ele ensinou por
meio de parábolas. Jesus disse: "Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se
alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim
vocês não podem fazer coisa alguma. (João. 15.5)" Essas são palavras
poderosas e quando Taylor e Stanley e outros discípulos de Jesus
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perceberam a verdade dessas palavras, suas vidas foram transformadas.
A – Parábolas são histórias que ilustram uma lição espiritual, então o que
Jesus quis dizer com sua ilustração da videira e dos ramos?
C – Veja o que o próprio Charles Stanley coloca em seu livro “Viver no poder
do Espírito Santo”. Ele escreve "Nenhum ramo de qualquer videira é capaz de
dar frutos se for separado do tronco da videira. A vida do ramo vem da
videira. É a seiva correndo da videira, para os galhos que produz o fruto. A
seiva não flui, a pedido do ramo, mas a seiva é "bombeada" para o ramo
pela videira.” A vida e a bondade vêm apenas do Senhor; Ele é a videira
verdadeira. Só podemos dar frutos ao permitir que o Senhor viva Sua vida
através de nós, porque a vida cristã é, em essência, a vida de Cristo. Jesus
ensinou a parábola da videira e dos ramos aos Seus discípulos na noite antes
de ser crucificado. O Senhor diz que Ele é a videira e nós somos os "ramos",
e que se permanecermos nEle, vamos "dar frutos".

A - O significado se torna claro quando entendemos nossa nova identidade
como crentes em Cristo. Através do novo nascimento, Deus nos deu o Seu
Espírito que quer nos revestir e fluir através de todas as áreas da nossa vida
e nos tornar frutíferos.
C – Exatamente! O Senhor chama a si mesmo de videira, porque a videira é o
que dá vida aos ramos; a videira traz alimento para mantê-los vivos e
saudáveis. Sem a seiva da videira, os ramos não podem viver. Eles murcham
e morrem. A finalidade de ser mantido vivo pelo Senhor como os ramos de
uma videira é muito clara. O que os ramos de uma videira devem fazer
quando eles estão vivos e saudáveis? Produzir fruto! E nós devemos produzir

4

frutos também. O fruto que o Senhor quer produzido em nós é o fruto do
Espírito que traz honra a Deus.

A - E para que isso aconteça é preciso viver na força de Deus, pois só Ele é
essencialmente bom.
C - Sim, quando pensamos: “nossa bondade é a nossa própria”, continuamos
com a atitude independente de justiça própria e nos desligamos do Senhor,
da nossa videira. Pense em uma videira. Se você cortar um ramo da videira,
o que acontece com ele? Será que vai ficar vivo e saudável? Ele pode dar
frutos? Não; ele murcha, se torna marrom, e morre. Nós murchamos e
morreremos em nossos corações se pensarmos que nossa bondade vem de
nós mesmos. Toda vez que você orar você pode pedir ao Senhor para ajudálo a produzir mais e melhores frutos a cada dia. Você é um ramo que está
ligado a Cristo, a videira? Você produz um fruto que permanece? Você está
enfrentando o desafio de viver a vida cristã no poder do Espírito Santo?
TEC – vinheta (transição)
A – O programa CHAMADOS À VITÓRIA é para você que quer viver a vida da
forma correta. Se você é um homem que trabalha duro pelo que importa na
vida, então este programa é para você. Você pode prover muitas coisas boas
para a sua família e seus entes queridos. Invista naquilo que vai fazer de
você um homem de integridade. Caso precise de mais informações ou ajuda
em

sua

caminhada,

www.transmundial.org.br/chamadosavitoria
TEC – vinheta (transição)

entre

em

contato:
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A – Estamos de volta! Eu sou Edson Tauhyl e aqui comigo está Douglas Pek e
vamos seguir em nossa discussão sobre como a vida cristã funciona, e em
particular sobre como viver sua vida no Poder do Espírito Santo. Vamos
continuar nossa conversa sobre a parábola que Jesus contou a seus
discípulos sobre a videira e seus ramos.
C – Olha Edson, assim como o ramo não pode dar fruto, se for cortado da
videira, não podemos fazer coisas boas se nos afastamos do Senhor. É Deus
que derrama a Sua vida em nós e isso é que nos permite viver a vida cristã e
produzir o fruto do Espírito. O fruto do qual estamos falando realmente
descreve o que significa ser um homem de caráter. São as marcas
registradas de um homem vitorioso por Deus: amor, alegria, paz, paciência,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
A – Mas como vivemos produzindo esse fruto? Como podemos agir dessa
forma continuamente?
C – Você sabe qual é a resposta? Nós não podemos! Nós só podemos
permitir que o Espírito de Deus, a seiva da videira, faça isso por nós.
Ninguém pode viver uma vida cristã coerente com o seu próprio poder! Só é
possível se deixarmos o Espírito Santo fazer sua obra em nós. Precisamos nos
livrar do nosso controle e deixar Deus fazer sua obra em nós. Este é o
segredo para a vida cristã vitoriosa. O apóstolo Paulo coloca desta forma em
Gálatas 2.20: "Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim." O que Paulo está dizendo é que ninguém pode
viver a vida cristã, mas só o próprio Cristo e ele quer viver através de você,
se permanecer nele. Permanecer nele significa que a resposta para viver a
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vida cristã está em descansar e confiar somente naquele que é fiel: Jesus.
Precisamos crer em Jesus e deixar que ele nos transforme diariamente. O
segredo é abrir mão do controle de nossa vida e deixar que o Espirito Santo
viva em nós. E como iniciamos esse programa com as palavras do pastor
Charles Stanley, gostaria de encerrar citando algo que ele escreveu: "É o
Espírito Santo que nos guia no caminho certo. É o Espírito Santo que nos
ensina como aplicar a Palavra de Deus. É o Espírito Santo que trabalha em
nós para que sejamos como Jesus".
TEC – música tema

A –Obrigado por ficar com a gente aqui no CHAMADOS À VITÓRIA. Hoje nós
falamos sobre o que significa viver no poder do Espírito Santo. Junte-se a nós
em nossos próximos programas para continuarmos o nosso estudo sobre as
quatro prioridades de vida. 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.

O

conteúdo deste programa foi baseado no livro “As quatro prioridades” de
Tolson e Kreider

Eu sou Edson Tauhyl, e em nome da Rádio Trans Mundial agradeço por ter
ouvido 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
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TEC – vinheta de encerramento

