EQUILIBRIO

TEXTOS BÍBLICOS

2 PEDRO 1:5-7
E vós também, pondo nisto
mesmo toda a diligência,
acrescentai à vossa fé a
virtude, e à virtude, a
ciência, e à ciência, a
temperança, e à
temperança, a paciência, e
à paciência, a piedade, e à
piedade, a fraternidade, e à
fraternidade, o amor.

O plano de Deus para nossa vida é que
sejamos dependentes.
Dependência é uma atitude fundamental
que temos de ter sempre que oramos a
oração que Jesus ensinou para seus
discípulos.
A metade da oração do Senhor é um
resumo do nosso discipulado – nossa
consciência da glória de Deus e nossa
dependência de sua misericórdia.
2 Pedro 1:5-7
Deus pode usar a dependência gerada por
experiências difíceis para causar em nós um
profundo amadurecimento.
“A humilhação é o caminho para a
humildade. Depois de adentrar as
profundezas da impotência absoluta, seria
impossível chegar ao cume da
autoconfiança.”
1. Agradeça a Deus, com frequência e
sempre
Agradeça a Deus com atenção e
admiração por seus privilégios sem fim.
Gratidão é um solo no qual o orgulho não
cresce facilmente.
2. Interesse-se por confessar seus pecados
Certifique-se de julgar a si mesmo na
presença de Deus: isso é o seu
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autoexame. Coloque-se sob o julgamento
divino: isso é a sua confissão.
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3. Esteja pronto para aceitar humilhações
Elas podem doer terrivelmente, mas te
ajudam a ser humilde. Pode ser que sejam
humilhações insignificantes. Aceite-as!
Tudo isso pode ser uma oportunidade
para estar um pouco mais próximo do
nosso crucificado humilde Senhor.
4. Não se preocupe com status
Só existe um status com o qual nosso
Senhor nos ordena a estar preocupados:
O status de propriedade dele mesmo.
5. Use seu senso de humor
Rir das coisas, rir dos absurdos da vida, rir
de si mesmo e de seus próprios absurdos.

JOÃO 21:18
Quando eras mais moço, tu te
cingias a ti mesmo e andavas
por onde querias; quando,
porém, fores velho, estenderás
as mãos, e outro te cingira e te
levará para onde não queres.

A recusa de ser dependente dos outros não
é um sinal de maturidade, mas de
imaturidade.
O conflito entre a dependência e a
independência é uma das curvas mais
abruptas de aprendizagem no caminho da
vida.
A dependência cresce à medida que
crescemos.
Embora a independência seja apropriada
em algumas circunstâncias, a dependência
é uma das características mais fortes em um
discípulo radical.
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Gálatas 6:2.
Levai a carga uns dos outros
e, assim, cumprireis a lei de
Cristo.

O PLANO DE DEUS PARA NOSSA VIDA É QUE
SEJAMOS DEPENDENTES.
Viemos a este mundo totalmente
dependentes do amor, do cuidado e da
proteção. Passamos por uma fase na vida
em que outras pessoas dependem de nós.
Mas, a maior parte do tempo que vivemos
neste mundo dependendo totalmente do
amor e do cuidado de outros. Isso é parte do
plano, da natureza física que nos foi dada
por Deus. Todos nós estamos destinados a
sermos dependentes dos outros. Você está
destinado a ser dependente de mim e eu
estou destinado a ser dependente de você.
Isso é a vida familiar, incluindo a vida familiar
da igreja.
O próprio Cristo provou da dignidade da
dependência.
• Nasceu como um bebê – totalmente
dependente do cuidado da mãe.
Mesmo assim ele nunca perdeu a
dignidade divina.
• No final da vida, na cruz – tornou-se
dependente, precisando de ajuda para
carregar a cruz.
Assim, na pessoa de Cristo, aprendemos que
a dependência não destitui uma pessoa de
sua dignidade e de seu valor. Se a
dependência foi adequada para o Deus do
Universo, certamente é apropriada para nós.
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ANOTAÇÕES:

OITO CARACTERÍSTICAS
DO DISCIPULADO
CRISTÃO.
1. Inconformismo
2. Semelhança com
Cristo
3. Maturidade
4. Cuidado com a
criação
5. Simplicidade
6. Equilíbrio
7. Dependência
8. Morte
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