ORIENTAÇÕES
O programa 10 HORAS COM DEUS será bem dinâmico! Segue sugestão
de horários e atividades. Os clubes de desbravadores participarão das
10 HORAS COM DEUS no Camporee On-line. Participe das atividades, tire
uma foto e marque #10HORASANPa no Facebook. No Instagram, marque
Adventistas Norte Pará e sua foto irá para o Stories. Compartilhe no grupo
da igreja e dos clubes de Desbravadores e Aventureiros. Vamos juntos,
vamos com todos!

10 HORAS COM DEUS • PROGRAMAÇÃO
Sexta, 18 setembro
Culto do pôr do sol em família. Seja criativo, convide uma família.

Sábado, 19 setembro (manhã)
6h • Culto On-line com pastor Gilson Brito e Arautos do Rei
Escola Sabatina e culto na congregação local.

Sábado, 19 setembro (tarde)
15h • Bate-papo em família.
16h • Visita virtual ou presencial aos membros afastados,
idosos ou doentes.
18h • Pôr do sol (congregação local ou família).
Materiais: com seu pastor, ou no site discipuladorqs1.com

MÚSICA TEMA PÔR DO SOL:
DESCANSO PARA O CORAÇÃO

https://www.youtube.com/watch?v=LaF4pWd5ris

MÚSICA TEMA 10 HORAS COM DEUS:
TRANSBORDANDO EM AMOR

https://www.youtube.com/watch?v=-dlxq7M88jE

SERMÃO: VOCÊ NASCEU DE NOVO?

Paulo Godinho - Presidente Associação Norte do Pará

I. SAUDAÇÃO: Estar na presença de Deus, na casa de Deus e estudar

a Palavra de Deus com os irmãos e amigos é um privilégio, uma alegria e
uma honra. Você é bem-vindo à casa do nosso Deus. Em todos os cultos,
somos motivados a fortalecer a fé, a esperança e o amor. Minha oração é
que Deus use Sua Palavra para falar ao nosso coração e nos ajude a tomar
decisões que glorifiquem a Cristo. Desde o pôr do sol de ontem, estamos
participando das Dez Horas com Deus. Devido à pandemia, a Associação
fez uma adaptação, assim, foi possível manter o programa, combinando
atividades em casa e na igreja. Nossa Associação tem priorizado, nestes
últimos anos, o desenvolvimento espiritual da igreja. Temos falado em
discipulado, comunhão, relacionamento e missão. Cada membro tem sido
desafiado a ser um discipulador QS1. Esses são alguns dos desafios de
Deus para o avanço da Sua igreja. Deus seja louvado por essas iniciativas
que promovem o crescimento da Sua igreja. O próximo sábado será o
Batismo da Primavera, e centenas de pessoas serão batizadas para honra
e glória de Deus.

II. INTRODUÇÃO:

Hoje quero compartilhar com vocês um texto
curto, simples e objetivo. Esse texto me inspira e desafia a ser uma nova
criatura. Vamos conversar sobre o processo do novo nascimento. Convido
vocês a abrir a Bíblia. Quero lembrar que a inspiração e a motivação
espiritual acontecem quando separamos tempo para falar com Deus por
meio da oração e ouvir a voz de Deus por meio da Sua Palavra. Bíblia
fechada não transforma vidas. Abra a Bíblia todos os dias. Você vai
experimentar poder para perseverar neste mundo tenebroso e escuro.
Vejamos o que diz o texto de 2Coríntios 5:17. Ele é curto, mas tem uma
mensagem profunda.

III. CONTEXTO:

Sabemos que Paulo tinha o hábito de escrever
cartas, não para envergonhar os irmãos, mas para admoestá-los como
filhos amados e ajudá-los no processo de crescimento espiritual. Essa
carta, escrita para a igreja em Corinto, nos ensina que não existe igreja
perfeita. Os irmãos de Corinto enfrentaram problemas de diversos
aspectos: moral, doutrinário, litúrgico, divisão, idolatria e com os líderes.
Paulo escreveu esse texto para mostrar que devemos estar em Cristo e
ser novas criaturas.

Paulo descreve a igreja de Corinto como uma igreja carnal, sem
espiritualidade e sem santidade. Interessante lembrar que quando Paulo
fundou esta igreja, ela foi abençoada com muitos dons espirituais. O
tempo passou, os irmãos permaneceram somente com atividades para
eles mesmos. Perderam o foco, e estavam regredindo na vida espiritual.
Com dor no coração, o apóstolo escreveu esse texto.
Os membros desta igreja tinham um bom tempo de caminhada cristã,
infelizmente, estavam somente pensando em si. Paulo escreve falando que
eles precisavam nascer de novo, necessitavam de uma renovação espiritual.
Eles estavam na igreja, eram convecidos, mas não eram convertidos.
Não aprenderam o que significa seguir a Cristo, e os problemas morais,
espirituais e doutrinários refletiam a baixa espiritualidade dos membros.
Grande parte dos problemas que enfrentamos na igreja têm a ver com
pessoas que não são convertidas.
Todos nós precisamos entender que o assunto do novo nascimento
é uma das grandes verdades das Escrituras. Jesus falou sobre isso com
Nicodemos: “Se você não nascer de novo não pode ver o reino de Deus” (Jo
3:3) Podemos ter títulos e posição, função, conhecimento e influência, mas
se não nascermos de novo, se não vivermos no Espírito, não veremos o
reino de Deus. Permitam-me fazer algumas perguntas para nossa reflexão:
Você é uma nova criatura? Você passou pela experiência da conversão?
Está vivendo um processo de santificação coerente e consistente? Está
crescendo nas diversas áreas da vida cristã? As pessoas que vivem ao seu
lado podem testemunhar que você é uma nova criatura?

IV. DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO:

Quando nos
convertemos, algo revolucionário acontece em nossa vida. A conversão é
uma mudança de mente, de propósito, de valores. As coisas antigas ficam
para trás, agora estamos em Cristo, somos um com Ele. Recebemos uma
nova identidade. Sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e
para onde vamos. Coisas que antes nos atraíam, já não fascinam mais. Os
amigos acham estranho, e nem você mesmo compreende seu modo de
agir. A Palavra de Deus dá um nome a esta experiência: novo nascimento.
Você nasceu de novo? Você é uma nova criatura? A conversão é a primeira
experiência de um discípulo de Cristo, o primeiro estágio de sua vida cristã.

V. SIGNIFICADO DO NOVO NASCIMENTO
Novo nascimento significa que você ganhou a vida de Deus em
acréscimo à sua vida natural. O primeiro nascimento foi carnal, o segundo
nascimento é para viver no Espírito e viver os valores do reino. Antes,

você tinha apenas a visão racional e carnal sobre a vida. Mas agora você
recebeu vida espiritual, a vida do próprio Deus, e percebe a vida de modo
diferente. A promessa de Deus para todos que nascem de novo é expressa
no primeiro capítulo de João, verso 12: “Mas a todos que o receberam,
deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus”.
Esse processo de regeneração está ligado ao trabalho do Espírito Santo
em nós, nos ajudando a compreender o sacrifício de Cristo, nos levando
ao arrependimento, confissão e entrega da vida a Deus. Os que vivem
esse processo, passam pela experiência do batismo, demonstrando que
agora trocaram de Senhor. Após o batismo entramos no processo de
santificação, que é a permanência em Cristo, crescer em Cristo, crescer
no conhecimento da Palavra. Esse é período em que os frutos do Espírito
tornam-se visíveis em nossa vida. O novo nascimento, ou regeneração é
o ponto de partida para o discipulado. Vejamos melhor como ocorre esse
processo.

VI. COMO VOCÊ ERA ANTES DE NASCER DE NOVO?
Antes de nascer de novo, éramos guiados pelas tendências, paixões e
inclinações na carne. Era isso que guiava nossas decisões e pensamentos.
Vivíamos nos desejos da carne, no orgulho, nos vícios, na ganância, na
inveja e no egoísmo. Tínhamos deleite no pecado e amávamos o pecado.
Existe um texto na Bíblia que ilustra nossa vida antes de nascer de novo:
“Pois dizes: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem
sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu” (Ap 3:17).
O profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9, descreve a natureza humana:
ela é enganosa, fraudulenta e extremamente corrupta. Diferente da
natureza de Deus que é ilustrada pelos frutos do Espírito (Gl 5:22-25).
O profeta Ezequiel escreveu que nascemos com um coração de pedra:
endurecido, rebelde e insensível para as coisas de Deus (Ez 36:26).

VII. O QUE VOCÊ SE TORNOU DEPOIS DE NASCER
DE NOVO?
Muitos perguntam: como saber se nasci de novo? Quais são os
sinalizadores do processo de regeneração e do novo nascimento? Vejamos
algumas dicas.

a)

Eu sei que nasci de novo se meu desejo é viver para servir e glorificar
a Deus. Se permito que Ele tenha controle em minha vida. Um desejo de
viver para a eternidade e não para qualquer coisa neste mundo. Quando
meu lema de vida é: “não seja a minha vontade, mas a Tua” (Lc 22:42).

b)

Você sente que a sua natureza terrena continua sendo falha, mas
você não quer confiar nela nem deixar que essas falhas dominem sua vida.
Nesta nova caminhada, você precisa alimentar diariamente a natureza
espiritual por meio do estudo da Bíblia, oração, testemunho e confiança
nas promessa de Deus.

c)

Você recebeu um novo coração. Esse novo coração é apaixonado
pelas coisas de Deus. Aquele antigo coração de pedra foi removido e
agora você possui um coração sensível, um coração de carne (Ez 36:26).
Esse coração deseja amar a Deus, manter comunhão com Ele, anseia as
coisas espirituais, está disposto a obedecer a lei de Deus e a corresponder
à Sua vontade. Pode ser fraco, ainda, em disciplinas espirituais, fraco em
obedecer, mas possui uma disposição e um anseio profundo de glorificar
a Deus em todas as coisas.

d) Você recebeu a vida de Deus. Esta vida agora precisa ser desenvolvida.

Você precisa fazer a sua parte para crescer na graça e no conhecimento
de Cristo (2Pe 3:18). Ser cristão é estar em pleno desenvolvimento nos
aspectos físico, mental, social e espiritual. O seu desenvolvimento e
amadurecimento é perceptível a quem convive com você. Por isso, a
Bíblia insiste que não há nova vida em Cristo sem obediência, adoração,
renúncia, abnegação e sacrifício.

VIII. SINAIS E CARACTERÍSTICAS DA NOVA VIDA
Você recebeu uma mente nova. Se mantivermos comunhão forte
com Deus, vamos experimentar vitória sobre atos, tendências e paixões
pecaminosas. Lembre-se que nós jamais vamos vencer a natureza
pecaminosa. Essa natureza será destruída por ocasião da vinda de Jesus.
Ser livre do pecado não significa que você não venha eventualmente a
tropeçar, nem significa que você não será mais tentado, mas significa que
você é livre para dizer “não” ao pecado cada vez que for tentado (Mt 4:4).
Esta nova vida é mantida pela presença do Espírito Santo que habita no
crente e concede vitórias.

Dicas Práticas
a. Comunhão pessoal e coletiva e missão
Se integre, se conecte, se envolva nas diversas atividades da igreja. “Não
deixe de congregar como é o costume de alguns” (Hb 10:25). Leia a Bíblia
diariamente e pratique outras atividades devocionais. Siga as orientações
do seu discipulador. Realize o culto familiar. Seja membro da Escola
Sabatina, dos pequenos grupos etc. Todas a vezes que nos encontramos
com Deus, Ele tira algo de nós e coloca algo Dele. Assim, Deus vai nos
moldando e nós vamos crescendo. Testemunhe do amor e bondade de
Deus para amigos, parentes e vizinhos. Conte o que mudou no seu modo
de agir e pensar, com o novo nascimento. Demonstre os benefícios de
seguir a Cristo.
b. É uma vida satisfeita com o Senhor, e que vence a carne e o Diabo
Deus planejou para nós uma vida de alegria, descanso e comunhão:
“Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância” (Jo 10:10).
A vontade de Deus é que experimentemos satisfação e contentamento.
Aquele que nasceu de novo é capaz de vencer as circunstâncias, a carne e
o Diabo, porque o que habita nele agora é a vida do próprio Deus e esta
vida prevalece sobre todas as coisas. Romanos 8.35-37 diz: “Quem nos
separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição,
ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor
a Ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como
ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais
que vencedores, por meio daquele que nos amou”. Lembre-se: você agora
é um filho de Deus, pertence ao Seu reino. Cresça em Cristo. Permita que
Deus, por meio do Seu Espírito santifique cada área da sua vida.

CONCLUSÃO
Hoje aprendemos sobre a experiência do novo nascimento. Cada um
deve avaliar a si mesmo. Lembre-se, estar batizado, ser membro da igreja,
ter conhecimento bíblico, dons e talentos não garante nossa salvação.
Você pode nascer na igreja, ser batizado na igreja, ser apresentado na
igreja, casar na igreja, vir toda semana à igreja, trabalhar para a igreja,
mas, se não passar pela experiência do novo nascimento, da conversão,
você não verá o reino de Deus. Paulo escreveu sobre a necessidade e
importância do novo nascimento aos irmãos de Corinto. Minha oração
e meu desejo é que o Espírito Santo conceda essa experiência de forma
profunda e genuína a todos nós e que possamos viver o desejo que Paulo
expressou aos irmãos de Corinto, estar em Cristo e ser uma nova criatura.

