TEMA: O QUE SIGNIFICA SER GUIADO PELA PALAVRA
TEXTO: 1 Pedro 1:23
INTRODUÇÃO:
Como o texto fala, nós somos regenerados pela Palavra. O novo nascimento se dá através da
fé em Jesus, mas a regeneração, ou seja, a recuperação do nosso estado moral, a nossa
mudança, se opera através da Palavra de Deus.
Então, quando nos convertemos, acontece algo como um agricultor que limpa a terra para
uma nova plantação. O arrependimento e a confissão limpam o nosso coração. 1 João 1:8-9,
diz que não somente somos perdoados, mas purificados de toda injustiça.
Sempre que houver uma conversão verdadeira, haverá essa consciência e esse desejo de ser
realmente nova criatura. Somos como crianças, ávidas por leite. Esse é o desejo inicial do
novo convertido e acontece como resultado da nossa sujeição. E isso é algo que deve
continuar. 1 Pedro 2:2: “ Desejai ardentemente.....
Porém, à medida que o tempo passa, é uma tendência “natural” o nosso retorno ao comando.
Passamos a depender menos do Espírito Santo e, à medida que deixamos de depender do
Espírito, teremos menos desejo pela Palavra.
Aos poucos, nos tornamos religiosos exteriormente, mas interiormente nos tornamos
novamente aquilo que éramos antes. Retomamos a velha forma, a velha natureza!
Queridos! Não temos outra alternativa. Ou somos verdadeiramente guiados pela Palavra, ou
não progredimos.
TRANSIÇÃO: Mas como podemos seguir a Palavra?
I – CONHECENDO A PALAVRA:
***João 8:32 e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É preciso conhecer. Este é o
primeiro passo.
1º)O que a Palavra diz sobre a mentira?
-Efésios 4:25: “Deixando a mentira, fale cada um a verdade....
-Colossenses 3:9: “Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho...
-João 8:44: “O Diabo, pai da mentira”
2º) O que a Palavra diz sobre o uso das palavras?
-Efésios 4:29: “Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe....
-Colosssenses 4:6: “A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal....
3º) O que a Palavra diz sobre os nossos olhos?

-Mateus 6:22: São os olhos, a lâmpada do corpo.....
-1 João 2:16: “A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai....
4º)O que a Palavra diz a respeito dos nossos ouvidos?
-Provérbios 11:13: “O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre”
-Mateus 13:15: “Por que o coração deste povo está endurecido; de mau grado ouviram...
-Salmo 1:1-2: “Não se assenta na roda dos escarnecedores.....
5º)O que a palavra diz sobre os nossos pensamentos?
-Filipenses 4:8: “Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável.....
-Mateus 7:4-5: “Ou como dirás ao teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho....
TRANSIÇÃO: Qual é o passo seguinte?
II - A OBEDIÊNCIA:
**Salmos 119:4 *Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca.
**Nós sabemos que é impossível obedecer sempre. Mas exatamente esse é o problema: Por
que percebemos que erramos, erramos e erramos, chega um tempo que baixamos a guarda e
começamos a relaxar.
**Ora, a obediência perfeita é impossível, mas considerando que o salário do pecado é a
morte. Sempre que pecamos alguma coisa morre. Mas temos um recurso: 1 João 1:8-9.
Então não tem jeito:
1º) Mentiu? Se arrepende Pede perdão
2º) Falou demais, falou errado, falou o que não devia? Se arrepende e pede perdão!
3º)Deixou os olhos cobiçarem o que não devia? Se arrepende e pede perdão!
4º)Se deu ao direito de ouvir o que não devia? Se arrepende e pede perdão!
5º)Pensou errado? Julgou alguém? Se arrepende e pede perdão!
**Não tem outro jeito!
III – AS CONSEQUÊNCIAS DA NEGLIGÊNCIA:
**Tiago 1:21 Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei,
com mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma.
**Quem conhecia há um mês atrás o desenho dos parques que estamos pisando hoje?
**E por quê não conhecia? (Os parquês foram lixadas há duas semanas)

**Na verdade eles estavam exatamente ali. Cada um deles tinha exatamente o mesmo
desenho que vocês estão vendo.
**Mas o que aconteceu? Um dia, quando este prédio foi construído, os parquês eram novos e
já eram de uma Igreja. Porém com o tempo, camada após camada de cera, certamente
juntando muita sujeira, eles perderam completamente a aparência que tinham.
**Isso também não pode acontecer conosco? Sim, exatamente isso!
**Falando em cera, sabiam que a palavra “sincero” significa “sem cera”?
**Essa expressão surgiu nos tempos antigos, quando comerciantes de vasos de barro,
tapavam as rachaduras com cera. Porém, com o uso, logo a cera derretia e eles vazavam a
água.
** Quando paramos de nos arrepender e pedir perdão, ficamos como vasos rachados. A
Palavra entra, mas vai logo embora. Tiago 1:23-25 = “Por que se alguém é ouvinte....
***Alguém pode perguntar? Mas vou ficar a vida inteira pedindo perdão? Sim, com certeza. É
única maneira de chegar ao Céu e eu, particularmente e para lá que quero ir.
***A graça, não significa que não precisamos mais pedir perdão, mas que podemos ser
perdoados, quando nos arrependemos e confessamos.
PERGUNTO: Onde está a nova criatura que surgiu na conversão? Como está sua aparência?
Coberta de cera? **Como está a Igreja? Como está cada peça?
**Quando Jesus falou de perdoar setenta vezes sete, Ele não estava usando uma mera figura
de linguagem, por que Ele sabia que é o tanto que somos perdoados por Ele.
**Amados, a Igreja é a obra mais fantástica que Deus quer realizar neste mundo: Esse mosaico
incrível, onde cada peça é tão igual e ao mesmo tempo tão diferente.
**Mas cada um precisa se deixar tratar! Cada um precisa se colocar diante de Deus de Deus.
**2 Timóteo 2:21 = Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio
para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra.
**Provérbios 25:4 = Tira da prata a escória, e sairá vaso para o ourives;
CONCLUSÃO:
**Hoje quero propor um retorno ao primeiro amor. Um retorno ao começo. E, se você ainda
não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia que Deus pode começar algo totalmente novo em
sua vida.
Encantado, 09 de outubro de 2016
(Pr. Armando Paulo Castoldi)

