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INTRODUÇÃO

S

• Nunca tivemos tantas formas de comunicação e,

As múltiplas crenças e supostas verdades geram

• Alguns dizem que as mídias sociais aproximam

insegurança e o ser humano não sabe em quem ou

quem está distante e afastam quem está perto.

egundo o escritor cristão John Stott, existem
3 grandes carências do ser humano moderno:

ao mesmo tempo, nunca estivemos tão sozinhos.

1. Carência de significado.

em que acreditar.
• Nos sentimos sozinhos mesmo se morarmos

2. Carência de propósito.

em uma grande cidade e tendo milhares de

Por que estamos aqui?

seguidores nas redes sociais.

Vivemos o ciclo interminável de desejar, conquistar
e desprezar. Ao final, assim como o sábio Salomão,

• Por que isso acontece? De onde vem tamanha

descobrimos que tudo isso é tão inútil como correr

insatisfação?

atrás do vento (Eclesiastes 2:11)
O ser humano só encontra a verdadeira satisfação

3. Carência de comunhão

quando está conectado a

A palavra comunhão vem do grego Koinonia. Este

comunhão. Na mensagem de hoje veremos 3 aspectos

termo se tornou muito comum entre os cristãos, sendo

da comunhão.

Deus por meio da

utilizado no sentido de companheirismo, participação,
compartilhamento e contribuição com o próximo e

I. CONFIANÇA EM DEUS

com Deus.

A escritora americana Ellen White escreveu:
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“Nada é, na aparência, mais impotente e, no entanto,

- Eu descerei para pegar a flor, se o meu pai segurar a

realmente mais invencível, que a alma que sente não

corda.

ser nada e confia inteiramente nos méritos do Salvador.

Confiar em Deus é saber que ele estará segurando a

Deus enviaria todos os anjos do Céu em auxílio de uma

corda da sua vida em todos os momentos.

alma tal, de preferência a permitir que fosse vencida”

II. TENHA UMA ROTINA DE ORAÇÃO
E ESTUDO DA BÍBLIA

Mensagens aos Jovens, p. 94.

a. Deus ouve as orações dos que nEle confiam – Salmo
40:01

a. Alguém certa vez disse que falamos com

b. A confiança em Deus mantém nossa fé firme –

Deus por meio da oração, e que Deus fala com

Salmo 125:01

o homem por meio da Sua Palavra, a Bíblia

c. Deus recompensa os que nEle confiam – Hebreus

Sagrada. É claro que Deus se manifesta de outras

10:35

formas, além da Bíblia (ex.: natureza, testemunho,
sonhos e visões), porém, não podemos negar que

ILUSTRAÇÃO
Alguns

botânicos

o contato sincero com a Bíblia e o fato de dedicar
exploravam

certas

regiões

tempo para a oração são essenciais para uma

montanhosas à procura de novas espécies quando,

vida cristã madura e produtiva.

através de binóculos, avistaram uma flor desconhecida

b.

encravada numa estreitíssima fresta de uma encosta

administrativa mundial da Igreja Adventista do

muito inclinada.

Sétimo Dia em 5 países constatou que, dentre

Somente seria possível pegá-la se uma pessoa

as principais características das pessoas que são

pequena e leve concordasse em ser baixada por meio

fortes espiritualmente entre os adventistas, estão:

Uma

pesquisa

realizada

pela

sede

de uma corda. E eles pediram a um menino que estava
na expedição que aceitasse a tarefa.

1º Uma vida de oração

O pequeno olhou para o fundo do abismo, deu meia-

2º Estudo da Bíblia

volta, saiu em direção ao acampamento e disse-lhes
que voltaria num instante.

c. Acreditar que é possível um desenvolvimento

Algum tempo depois ele voltou trazendo o pai pelas

cristão sem estudo da Bíblia e sem oração é

mãos e explicou suas condições:

tão incoerente quanto acreditar que é possível
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respirar debaixo d’água sem nenhum tipo de

ILUSTRAÇÃO

equipamento.

No século 18, devido ao racionalismo, o iluminismo
e o crescente ateísmo, o relacionamento com Deus

d. É por isso que a própria Bíblia nos orienta:

estava sendo devastado na Inglaterra. Igrejas vazias
e sonolentas com pregadores sem convicção que

• “Orar se cessar” – I Tessalonicenses 5:17

se embebedavam nos bares após saírem do púlpito.

• “Ser perseverante na oração” – Romanos 12:12

Em Londres, de cada 6 casas uma era um prostíbulo.

• A Bíblia é útil para ensino, repreensão e correção

Diziam que em poucas décadas todas as igrejas iriam
fechar e o cristianismo na Inglaterra morreria.

– II Timóteo 3:16

Deus

• A Bíblia nos traz esperança – Romanos 15:04

Universidade de Oxford. Dentre eles, John Wesley e

levantou

um

grupo

de

estudantes

da

George Whitefield. Eles passaram dias em comunhão

III. SIGA A VONTADE DE DEUS, NÃO
A SUA

com Deus suplicando uma intervenção divina naquele
país. O resultado foi que, às 3h da madrugada do dia
31 de dezembro de 1739, o Espírito Santo se apoderou
deles. Eles saíram e pregaram com tanta confiança

a. Mesmo que as pessoas ao seu redor queiram o

que, em pouco tempo as igrejas vazias se encheram,

contrário – Atos 5:29

as praças ficaram repletas de pessoas sedentas pela
Palavra e os bares ficaram vazios. O desejo de entregar

b. Ainda que o seu próprio coração deseje o

a vida ao Senhor tomou conta da Inglaterra e varreu

contrário – Jeremias 17:9-10

toda a Europa.

Não podemos confiar em nosso coração quando
ele deseja algo que é contrário à vontade de Deus

O Espírito que agiu na vida de John Wesley e George
Whitefield e que mudou a história de um continente

c. Um grande exemplo de alguém que seguiu a
vontade de Deus foi Abraão.

inteiro é o mesmo que quer mudar a sua história e
trazer a maior satisfação que um ser humano pode ter:
um relacionamento de intimidade com Cristo.

Gênesis 12:01 e 04 – Seguiu a vontade de Deus
sem saber para onde iria.
Hebreus 11:08 – A fé de Abraão lhe trouxe a
segurança necessária para fazer a vontade de
Deus.
✓
Sem dúvida o Espírito Santo está trabalhando
para que hoje seja um dia de decisão na sua vida.
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APELO

Hoje o Senhor está lhe convidando para dar um passo e iniciar uma jornada épica de
relacionamento e intimidade com Ele.

1. Cristo te convida para confiar em Suas promessas. Lembre-se que Deus estará
segurando a corda da sua vida em todos os momentos.

2. Hoje é o momento de assumirmos um compromisso para termos uma rotina de
estudo da Bíblia e oração.

3. Hoje é o momento para abandonarmos as nossas vontades e seguirmos a vontade
de Deus. Sabe o que satisfaz o coração de Deus?
✓I Timóteo 2:04 – “...deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno
conhecimento da verdade”
✓II Pedro 3:09 –Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento.
✓Atos 22:16 – Deus deseja que todos se entreguem por completo por meio do batismo.

Quantos aqui querem aceitar o chamado do Mestre para iniciar uma nova vida em Cristo Jesus?
Quantos querem sentir a Maior Satisfação que alguém pode sentir?

Pr. Jefferson Dantas
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