
 
 
 
 

 
NÃO PERTENCEMOS A ESTE MUNDO, COMO VIVER AQUI? 
Gálatas 1:1-5 
Lição das Células – 07/2019 
 
 
“Mundo” é o sistema maligno cheio de esquemas e valores equivocados. Um dos objetivos da cruz de 
Cristo é nos arrancar desse domínio. Somos apenas peregrinos, residentes temporários num território 
que não é a nossa pátria celestial, nem se parece com ela. Vivemos no mundo, mas é do Reino de Cristo 
que recebemos o padrão do caráter de Jesus. I Pedro 2:11 e 12 
 
“Nem só de pão viverá o homem”. Mateus 4:4  
Nossa vida não se resume nas coisas terrenas que Deus nos dá, os bens materiais não são o propósito 
mais relevante. Vivemos da fonte, que é a Palavra da fé, e das promessas de Deus.  
A pergunta que incomoda é: como honrar a Deus se muitas vezes não temos Dele o que pedimos? A 
resposta está em que aflições, dificuldades e incertezas são parte de um processo de refinamento para 
alcançarmos a semelhança de Jesus, lembrando que nem Ele teve todas as orações atendidas pelo Pai.  
Se Deus permitiu injúrias, aflições injustas e até a cruz para Seu Filho, é porque tudo tem um plano eterno 
maior e mais benéfico do que podemos entender. 
 

“Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias 
provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança; e a 
perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não 
faltando em coisa alguma”. Tiago 1:2-4 
 

COMO REAGIMOS NAS AFLIÇÕES? 
A reação alegre na hora da provação gera a experiência que produz o caráter aprovado e perfeito de Cristo 
pela perseverança em fé. A morte de Jesus deve arrancar de nós a murmuração, que é uma forma de 
pensar e reagir que nos afasta da oportunidade de confiar no governo de Deus. 
 
É o que gostamos de ouvir? É o que Deus quer falar.  
É o que a cruz revela como parte da vida, do alvo para desenvolvimento da salvação e do propósito de 
modelagem do caráter de um discípulo semelhante a Jesus. 
A terra prometida é promessa de Deus, mas tomar posse envolve luta, pois guerreiros são   no front da 
batalha, renegando e combatendo o esquema do adversário. Assim, podemos atrair para nossas 
instâncias e circunstâncias terrenas toda a conquista da cruz. 
 
ENFRENTE COM FÉ E CORAGEM 
Não discuta. Não murmure.  
Se você orar e não ouvir respostas, descanse. Deus continua soberano. Tudo o que acontece, e o que não 
acontece, concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O que é real e verdadeiro, antes é autorizado 
no reino espiritual. 
 
Deus não nos chama só para o básico ou para derrota. Nossa identidade é de “coerdeiros com Cristo”, a 
fim de vivermos no mesmo padrão de fé ousada que ele nos mostrou. Mateus 5:20 
 
O padrão que Deus nos ensina é amar o adversário e orar por quem nos persegue. Para alcançar a todos, 
Jesus se sujeitou à dor e à dura realidade dos homens. Salomão declara: “Prudente é quem encobre a 
afronta.” Provérbios 12:16  
Preparar a volta de Jesus envolve um agir diferente dos esquemas, ações, reações e influências 
desse mundo. O alvo deve ser Cristo vivendo e governando 100% em mim (Gálatas 2:20).  
 



QUEM PODE COMENTAR? 
Você ama neste nível ensinado por Cristo?  
Você caminha revestido da armadura de Deus? Efésios 6 
 
LIMPE O CONVÉS 
O bom capitão de navio manda limpar o convés antes da batalha para ter campo livre para a luta. O pecado 
é uma sujeira, um obstáculo no convés. 
Ter convés limpo é ter coração livre, liberado pelo perdão, sondado, quebrantado e lavado por Deus, 
desembaraçado de todo peso do pecado. Hebreus 12:1  
 
Murmurar é desconfiar e duvidar que Deus sabe o que está fazendo.  
Ao sair do Egito, o povo de Israel se viu entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho. Poderiam ter passado 
por outro caminho, mas foi Deus quem pôs o mar na frente, para que experimentassem o poder da 
intervenção divina. Deus quer e espera que nos apeguemos à confiança à Sua fidelidade e cuidado. 
 
Ore e peça a Deus que aumente sua fé. Lucas 17:5 


