TITULO: A VERDADEIRA CONVERSÃO.
TEXTO: Salmo 37.5
INTRODUÇÃO:
Alguma coisa tem mudado no meio evangélico. O movimento Gospel com todas as
bênçãos que pode ter trazido, acabou “dourando a pílula”, tentando fazer do Evangelho
algo fácil, atrativo, uma forma de competir com o mundo com apelos muito semelhantes
aos apelos do mundo.
Certos versículos se tornaram chavão, como o texto acima. Esse texto está na ponta da
língua de todos os Evangélicos, mas quantos de fato o praticam?
Essa é a questão que queremos falar hoje, usando os três aspectos que o texto coloca:
I – ENTREGA O TEU CAMINHO AO SENHOR:
Para começar, Deus apela não para que lhe entreguemos somente os nossos problemas,
mas o nosso caminho. O que é o nosso caminho? O nosso caminho é toda a nossa vida,
é tudo aquilo que diz respeito a nós.
Há certamente muitos que querem entregar seus problemas a Deus, mas quantos querem
de fato entregar seu coração, seus sentimentos, seus projetos de vida?
Jesus foi bem claro sobre essa questão em Mateus 16.24-25: “ Então, disse Jesus a seus
discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto,
quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; e quem perder a vida por minha causa achá-la-á.”

Olhando para esse texto e vendo a realidade das pessoas vemos que todo o tempo
passado fora desse entendimento é pura perda de tempo.
Quem não se entrega de forma absoluta, não consegue progredir na fé, pois não tem
como experimentar a vontade de Deus!
A minha conversão foi um processo muito demorado, pois eu tinha consciência que
enquanto eu não estivesse disposto a entregar absolutamente tudo, eu simplesmente não
iria me converter!
Vejo que hoje se perdeu essa consciência. Contudo, quero te fazer um apelo nesta
noite: Entrega o teu caminho ao Senhor. Não entrega somente os teus problemas, não
queira apenas o Céu. Não! Entrega tudo, tudo, absolutamente tudo!
Temos um exemplo muito claro na Bíblia, em 1 Coríntios 10.1-14, de pessoas que não
conseguiram dar esse passo e o fim que tiveram:
“Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram
pelo mar,2 tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. 3 Todos
eles comeram de um só manjar espiritual 4 e beberam da mesma fonte espiritual; porque bebiam de uma
pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. 5 Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles,
razão por que ficaram prostrados no deserto. 6 Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de
que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. 7 Não vos façais, pois, idólatras, como alguns
deles; porquanto está escrito: O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. 8 E
não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, vinte e três mil. 9 Não
ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes.
10 Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. 11 Estas
coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre
quem os fins dos séculos têm chegado. 12 Aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não caia. 13 Não
vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além
das vossas forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a
possais suportar. 14 Portanto, meus amados, fugi da idolatria.

*Cuidado, pois tudo aquilo que impede essa entrega radical, é idolatria!
II – CONFIA NELE:
A palavra confiança possui em sua formação a palavra fé. Em nenhum momento Deus
te diz para entregar e depois tomar de volta. Não! Entregar é deixar lá!
*Canso de ver pessoas que se dizem “convertidas”, retomar o mesmo estilo de vida que
tinham antes. Essas pessoas não entregaram seu caminho. Entregaram apenas seus
problemas e, se entregaram seu caminho, o tomaram de volta.

Que atraso isso causa na vida dessas pessoas! Entenda: Entregar e não confiar é o
mesmo que não entregar. Portanto, se você entregou seu caminho ao Senhor, Confia
nEle. Deixa tudo no altar. Confiar é exercer fé!
Mas você pode perguntar. O que fazer quando não sabemos direito o que Deus quer de
nós? O que fazer quando as respostas que esperávamos ainda não vieram? Há no
contexto imediato algumas sugestões valiosas. Se você não sabe o que fazer, faça
aquilo que a Palavra de Deus diz que você deve fazer:
1º)Faze o bem: A cada dia você pode exercitar isso em tantas circunstâncias.
2º)Habita na terra: Vive a realidade que está hoje diante de ti. Viva!
3º)Alimenta-te da verdade: Continua buscando a Palavra, de todas as formas
disponíveis. (Devocional, culto, célula, um bom livro e, acima de tudo Bíblia)
4º)Agrada-te do Senhor: Tenha comunhão com Deus. Busca a intimidade com Deus.
Viva no Espírito. Tudo isso fará você deixar as outras coisas no altar do Senhor, em
plena confiança. Amém?
III – O MAIS ELE FARÁ:
Muitas vezes queremos ir além das nossas forças e começamos então a assumir o papel
de Deus.
Precisamos confiar que quando entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele de fato irá
cuidar das nossas necessidades e dirigir a nossa vida em Sua vontade.
Esse é o grande segredo para a cura da ansiedade. Ora, sempre que fazemos a nossa
parte e confiamos o restante a Deus, a responsabilidade daquilo que está fora do nosso
controle já não será mais nossa.
Veja o que Jesus disse em Lucas 12:22-34: “22 A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos,
dizendo: Por isso, eu vos advirto: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer,
nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. 23 Porque a vida é mais do que o alimento, e o
corpo, mais do que as vestes. 24 Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm
despensa nem celeiros; todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves! 25 Qual de vós, por
ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? 26 Se, portanto, nada podeis fazer
quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? 27 Observai os lírios; eles não fiam, nem
tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 28
Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais
tratando-se de vós, homens de pequena fé! 29 Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber
e não vos entregueis a inquietações. 30 Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas;
mas vosso Pai sabe que necessitais delas. 31 Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão
acrescentadas. 32 Não temais, ó pequenino rebanho; porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino.
33 Vendei os vossos bens e dai esmola; fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro
inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, 34 porque, onde está o vosso
tesouro, aí estará também o vosso coração.”

*Tua vida, ou seja, aquilo que Deus tem preparado para ti, o teu papel neste mundo, o
teu ministério é muito mais importante do que aquilo que tu vestes; O teu corpo, com
todos os teus dons e talentos e aquilo que Deus pode fazer com isso, é muito mais
importante do que aquilo que tu comes. Portanto, te preocupa com a vontade de Deus
para tua vida. O mais será bem simples. Basta trabalhar normalmente que a nossa vida
será bem mais tranqüila do que é para os pássaros.
CONCLUSÃO:
Vejo que hoje em muitas lugares que a mensagem está invertida. As pessoas não são
convidadas para vir a Cristo por causa de um propósito de vida, mas simplesmente para
que Ele as ajude em seus próprios projetos. Essa é uma inversão lastimável do
Evangelho. Se você foi enganado ou está se enganando, arrependa-se e comece tudo de
novo. Amém?
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