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Na primeira parte de nosso devocional da semana passada, estudamos pontos
interessantes sobre a fé e o entendimento sobre o sistema do mundo. Continuamos
o nosso devocional desta semana com a parte dois e final do estudo sobre a vitória
que vence o mundo, e aprenderemos como deve ser a postura do líder e do
discípulo, frente ao mundo, as circunstâncias e o que de fato é o verdadeiro valor e
propósito da vida.
Ilustração - A lição do bambu chinês
Viu os resultados de seu trabalho de fé?
Provavelmente não!
Lembre-se do Bambu chinês: Depois de plantada a semente deste incrível arbusto,
não se vê nada por aproximadamente 5 anos exceto lento desabrochar de um
diminuto broto, a partir do bulbo.
Todo o crescimento é subterrâneo, invisível a olho nu, mas… Uma maciça e fibrosa
estrutura de raiz, que se estende vertical e horizontalmente pela terra está sendo
construída. Então, no final do 5º Ano o bambu chinês cresce e pode até atingir uma
altura de 25 metros.
“Muitas coisas na vida e no ministério, são iguais ao bambu chinês. Você trabalha,

investe tempo, esforço, faz tudo o que pode para nutrir seu crescimento, e às vezes
não vê nada por semanas, meses, ou anos. Mas se tiver paciência para continuar
trabalhando, persistindo e nutrindo, o seu 5º Ano chegará, e com ele, virão um
crescimento

e

mudanças

que

você

jamais

esperava..”

Persevere!
Fonte: (https://www.sermao.com.br/ilustracoes/licao-do-bambu-chines/)

Comente fazendo uma comparação de como essa ilustração pode ser
aplicada em sua vida espiritual, Explique.
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6. Não devemos juntar tesouros neste mundo
Mateus 6:19 Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem
consomem, e onde os ladrões roubam e arrombam.
Com a nossa atenção no céu, e a nossa confiança em Deus como Pai, somos livres
para nos concentrarmos na vida do Reino.
7. A nossa alma é mais importante que o mundo inteiro


Lucas 9:25 Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua
alma?

As palavras do SENHOR são bem claras, não podemos fazer das coisas a principal
prioridade da vida. Jesus nos ensina que as coisas deverão ser uma consequência
da real prioridade: Receber o Reino e através do novo nascimento, tudo que
venhamos a fazer seja reflexo desse Reino, e assim todas as demais coisas nos serão
acrescentadas.
8. Jesus não tinha apego com as coisas deste mundo


Não tinha emprego público/ não tinha casa própria;



Mateus 6:34 Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se
preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal.

Jesus jamais sugeriu que é errado preocupar-se com as necessidades básicas. Ele
simplesmente disse que isso não deve ser a maior prioridade de nossas vidas.
Devemos fazer todas as coisas sabendo trabalhar as prioridades em nosso coração e
atos. O pagão é dominado pela ansiedade, porque ele enfrenta um amanhã incerto.
O discípulo, que tem um relacionamento pessoal com Deus como seu Pai, confia
Naquele que não somente conhece, como também controla o amanhã. Quando
compreendermos o quanto Deus realmente nos ama, não mais nos sentiremos
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pressionados para ficarmos em desespero correndo sem esperança. Isso nos liberta
para estabelecermos as prioridades corretas, e buscarmos assim em “primeiro lugar
o Reino dos Céus e a sua justiça”.
Que alegria, não ficar ansioso, e saber que nada vai nos tirar do foco de Jesus!
9. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. João
16:33
A instrução de Jesus satisfaz a curiosidade dos seus discípulos. E eles acham que
haviam entendido. Não tinham – e dentro de algumas horas eles se dispersariam e
deixariam Jesus à sua própria sorte.
Ao olharem para trás, os discípulos perceberiam que não havia nenhuma segurança,
nenhuma base para confiança em si mesmos. Mas, em Cristo, e somente nEle,
encontrariam a paz. Como a ressurreição demonstra, Jesus é vitorioso sobre o
mundo. NEle e na sua vitória é que temos paz.
10. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de
Deus permanece para sempre (I João 2:17)
Concentrar-se no mundo, é como arrumar as cadeiras no convés do titanic... Assim
o sábio discípulo não vive para o mundo que passa, pois sabe que aquele que faz a
vontade de Deus em Cristo, permanece para sempre...
11. As vaidades e futilidades das coisas que se fazem neste mundo
Eclesiastes 2:11 Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como
também para o trabalho que eu, trabalhando tinha feito e, vi que tudo era
vaidade (passageiro) a aflição de espírito, e que proveito algum havia debaixo
do sol.
Salomão enfrentou os fatos, avaliou todas as atividades e seu envolvimento pessoal.
O trabalho tinha sido cansativo, antes ele analisara o resultado da sabedoria, agora
considera o esforço pela alegria e prazer, e a conclusão é mesma: tudo é passageiro.
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Assim devemos ponderar em nossas vidas, para que o resultado de nossa existência
seja a verdadeira alegria e paz, pois sabemos que neste mundo temos nossa
preparação para a vida Eterna.
12. Paulo crucificou o mundo – Gálatas 6:14 Mas longe de mim esteja a gloriar-me
a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está
crucificado para mim, e eu para o mundo.
Na cruz, o sistema do mundo morreu para Paulo. Pelo histórico de Paulo ele não foi
um homem depravado ou necessariamente “mundano”, porém quando se
converteu tendo um encontro com o Messias, viu em si mesmo, o mundo (sistema
carnal do mundo) dentro si, quando aceitou o apedrejamento de Estevão, quando
passou a perseguir os primeiros discípulos, quando era intolerante e seu zelo fê-lo
legalista na Lei e quando viu na sua mente a lei do pecado manifestado em sua
carne. (Atos 7:54-8:8 / Atos 8:1-3 / Romanos 7:23).
PERGUNTA DEVOCIONAL
A partir desse devocional como você deve viver neste mundo tendo o Reino dos
Céus em primeiro lugar em vida espiritual, emocional, familiar, ministerial e
profissional? Explique.
CONCLUSÃO PRÁTICA
Vimos nesse devocional que o sistema do mundo representa um inimigo real e feroz
e ao mesmo tempo sutil contra a vida da Igreja, dos líderes e discípulos do SENHOR,
porém uma mudança de prioridades e foco no Reino e na sua justiça, nos levará a
reinar em vida e desfrutar de todas as benções do Reino que já nos estar disponível
com vinda do Jesus, onde Ele nos dar o pão do Reino, ou seja do futuro, para
desfrutarmos hoje, você crer? Então verás a glória hoje e também em definitivo na
ressurreição.
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