
Mensagem pregada pelo pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez
na Igreja Batista Betel, em 29 de abril de 2018, às 18:00.

SÉRIE: CONTE COMIGO, SENHOR
TEMA: CONTE COMIGO PARA O QUE DER E VIER

“Uma grande multidão ia acompanhando Jesus; este, voltando-se
para ela, disse:
‘Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus
filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim,
não pode ser meu discípulo.
E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu
discípulo.
‘Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta
e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-
la?
Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que
a virem rirão dele,
dizendo: ‘Este homem começou a construir e não foi capaz de
terminar’.
‘Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei,
primeiro não se assenta e pensa se com dez mil homens é capaz de
enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil?
Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda
está longe, e pedirá um acordo de paz.
Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que
possui não pode ser meu discípulo.
‘O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo?
Não serve nem para o solo nem para adubo; é jogado fora. ‘Aquele
que tem ouvidos para ouvir, ouça’".
(Lucas 14.25-35)

REFLEXÃO INICIAL
Grandes causas exigem grandes sacrifícios.
Você considera o Reino de Deus uma grande causa?
O que você estaria disposto a fazer por Deus e sua obra?
Você teria coragem de sacrificar-se pelas coisas de Deus?

CONTE COMIGO, SENHOR... Estou consciente do desafio e
quero servi-lo
"Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se
assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para
completá-la?
Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que
a virem rirão dele,
dizendo: ‘Este homem começou a construir e não foi capaz de
terminar’.
‘Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei,
primeiro não se assenta e pensa se com dez mil homens é capaz de
enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil?



Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda
está longe, e pedirá um acordo de paz”.

- As grandes decisões da vida são tomadas de maneira consciente.
- Por que algumas pessoas nunca param para pensar na dimensão de
seu compromisso com Deus?

“Qual é o tamanho do seu compromisso com Deus?”

CONTE COMIGO, SENHOR... Tenho forças para me envolver
totalmente com sua obra
“Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que
possui não pode ser meu discípulo”.

“Renúncia é uma linguagem espiritual que demonstra o quanto uma
pessoa está disposta a viver para Cristo, entregando-se totalmente a
Ele e encarando os desafios decorrentes da fé”. (Brian Tome. Free
Book.)

“Não há cristianismo sem renúncia. O primeiro passo que um cristão
dá é renunciar ao controle de sua vida e entregar-se a Jesus”.
(Guilherme Gimenez)

CONTE COMIGO, SENHOR... Eu NUNCA serei um cristão
descomprometido
"O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo?
Não serve nem para o solo nem para adubo; é jogado fora. ‘Aquele
que tem ouvidos para ouvir, ouça’".

- O sal insípido simboliza o cristão nominal, descomprometido.
- Parece que essa situação pode ser evitada. Quando acontece, pode
ser tarde demais.

“O descomprometimento é o testemunho mais nocivo que um cristão
pode apresentar à sociedade”. (Guilherme Gimenez)

“Se o seu compromisso com Cristo não vale a pena é sinal que o
próprio Cristo não vale a pena para você”. (Eugene Peterson)

CONTE COMIGO, SENHOR...
- Estou aqui sem reservas para ti.
- Estou disposto a servi-lo.
- Quero ser usado poderosamente por ti.


