Mensagem pregada pelo Pr. Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja
Batista Betel, em 22 de abril de 2018, às 10:15.
SÉRIE: CONTE COMIGO, SENHOR
TEMA: EU TENHO TODO O TEMPO DO MUNDO PARA O MEU DEUS
COMO ESTÁ SUA AGENDA PARA DEUS?
- Muito ocupado
- Cansado demais
- Desanimado
- Cheio de problemas
“Então lhes contou esta parábola: ‘A terra de certo homem rico produziu
muito.
Ele pensou consigo mesmo: ‘O que vou fazer? Não tenho onde armazenar
minha colheita’.
‘Então disse: ‘Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e
construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus
bens.
E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens, armazenados
para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se’.
‘Contudo, Deus lhe disse: ‘Insensato! Esta mesma noite a sua vida lhe será
exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? ’
‘Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para
com Deus’". (Lucas 12.16-21)
A DINÂMICA DE UMA VIDA SEM DEUS
“Avaliando seu dia a dia, seja honesto: você tem se dedicado a Deus? Podese dizer que você é uma pessoa 100% envolvida com a obra de Deus?”
- Vivemos uma dicotomia terrível na vida: separamos nossas coisas das
coisas de Deus. Olhamos para a vida pelo viés da agenda (domingo é o dia
do Senhor... ou pelo menos era), e não pela realidade de que tudo pertence
ao Senhor e, portanto, até as “nossas coisas”, na realidade, são “coisas de
Deus”.
“A sociedade vem tentado deixar Deus de lado e parece que, com o advento
do século XXI, ela tem obtido um grande sucesso”. (Millard J. Erickson. Truth
or Consequences: The Promise & Perils of Postmodernism.)
"A terra de certo homem rico produziu muito.
Ele pensou consigo mesmo: ‘O que vou fazer? Não tenho onde armazenar
minha colheita’.
‘Então disse: ‘Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e
construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus
bens’”.
- O homem vive uma busca incansável pelo “mais”: dinheiro, satisfação,
conquistas pessoais (de esporte a viagem dos sonhos). Não há uma inclusão
das coisas espirituais.
FRASES QUE VOCÊ NÃO LÊ...
“Não vejo a hora de ganhar mais dinheiro para poder investir mais na obra
de Deus”.

“Esse ano foi de muito sucesso financeiro... Posso sustentar mais um
missionário”.
“Aposentei-me. Que bênção! Agora, poderei servir mais na igreja.
O HEDONISMO E O TEMPO PARA DEUS
E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens, armazenados
para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se’.
- Todo o tempo foi vinculado à satisfação pessoal. Nem sequer um anseio
espiritual. Apenas o que é passageiro: descansar, comer, beber e alegrar-se.
AS FRASES QUE MAIS LEMOS...
“Eu nasci para ser feliz”.
“Corra atrás de seus sonhos”.
“Nada é mais importante que sua felicidade”.
COLOCANDO DEUS NA AGENDA
"Contudo, Deus lhe disse: ‘Insensato! Esta mesma noite a sua vida lhe será
exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? ’
‘Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para
com Deus’".
- Em outras versões, aparece a palavra LOUCO. Talvez seja até a melhor
tradução.
- Veja a diferença com relação ao tempo:
Para o louco: “muitos anos” e, para Deus, “essa noite”.
“Há pessoas que, se partissem para a eternidade hoje, não teriam realizado
nada significativo para o Reino de Deus”.
SÓ INCLUIMOS DEUS EM NOSSA AGENDA...
- Quando entendemos que não é “nossa agenda”, mas sim a “agenda
divina”.
- Quando percebemos a finitude da vida e resolvemos valorizar mais o que é
eterno do que o que é passageiro.
- Quando desenvolvemos mais temor a Deus, submetendo nossas
prioridades a Ele.
Eu tenho todo o tempo do mundo para o meu Deus!

