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Tema: Levar os eleitos de Deus ao crescimento da fé
Texto: Tito 1.1
Introdução: Paulo foi comissionado por Deus com o propósito de: Levar os eleitos de
Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade e que se fundamenta
na esperança da vida eterna. Hoje gostaria de compartilhar com você a importância
de crescer na fé por meio do conhecimento da verdade. Lembrando que a definição de
fé vem de Hebreus 11.1 “Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das
coisas que não vemos”.
Crescer na fé se torna algo necessário porque apesar de não podermos medir a fé que
cada um tem, podemos verifica-la através de atos e atitudes que ela opera na vida de
um verdadeiro discípulo de Jesus. Não há como dizer que tenho fé, se a mesma não
estiver me levando a práticas e atitudes que mostrem essa fé.
1.
Abel mostrou grande fé por oferecer a Deus aquilo que tinha de melhor (Gênesis
4.4; Hebreus 11.4). Por causa de sua atitude entrou na galeria da fé, e por meio
do seu exemplo continua falando.
2.
Enoque mostrou grande fé ao agradar a Deus com sua conduta (Gênesis 5.24;
Hebreus 11.5). Ele andou com Deus, ou seja, debaixo da vontade de Deus.
3.
Noé mostrou grande fé obedecendo a Deus construindo uma Arca e aguardando
a chuva, quando esta ainda não havia ocorrido na terra (Gênesis 2.5; 6.8-22;
Hebreus11.7).
4.
Abraão mostrou grande fé quando saiu de sua terra sem saber para onde ia
(Gênesis 12.1-3; Hebreus 11.8-10).
5.
Poderíamos aumentar essa lista grandemente falando de pessoas que
manifestaram sua fé através de atos de obediência. Questione a si mesmo, se
você tem oferecido a Deus o que você tem de melhor em sua vida física,
emocional e espiritual.
Nós fomos chamados para a obediência que vêm pela fé, assim como nossos
antepassados venceram suas batalhas pela sua fé, nós também podemos vencer, mas
precisamos lembrar que o melhor precisa de nós precisa ser dado a Deus e não retido
em nossas mãos. Paulo escrevendo aos irmãos em Tessalônica disse: “Lembramos
continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado: o trabalho
que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da
esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que ele os
escolheu porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas

também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como
procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e
do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem
do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes na Macedônia e
Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia
e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé
que vocês têm em Deus... ” 1 Tessalonicenses 1.3-8.
Os descrentes vão ser atraídos a Deus quando verem que a fé que professamos tem
influenciado nossa vida. Caso contrário, se afastarão e ainda seremos tidos como
culpados de pregar a fé e não viver. Que possamos ser assim e servir de modelo de fé
para outras pessoas: uma que motiva aos trabalho para Deus, uma fé que motiva ao
amor,a te mesmo para aqueles que não merecem, e uma fé que motiva a perseverança
no meio das lutas.
Conclusão: Se alguém chegasse pra você com duas xícaras de café (supondo que você
gostasse muito de café) e dissesse pra você escolher uma das duas porque uma era
melhor do que a outra, qual você escolheria?
Por que escolher uma das duas se elas são iguais? É que uma está com açúcar e a outra
sem, portanto, está amargo o gosto do café, porém nós não vemos o açúcar,
precisamos acreditar.
Se ela dissesse pra você escolher a da direita, você acreditaria nela? A resposta
depende muito da intimidade, envolvimento que você tem com a pessoa para
acreditar que ela esta falando a verdade e quer o seu bem.
De qualquer modo tudo vai depender de sua fé, crença naquela pessoa. Se você
acreditar que ela está falando a verdade você seguirá a sua sugestão.
Com Deus é assim, sempre apresenta dois caminhos para nós, mas nos diz qual é o
melhor, o mais doce, o que dá mais prazer, alegria e satisfação. Mas é necessário ter
fé, para ter fé é necessário ouvir com atenção ao ensino da verdade e assim manifestar
sua fé por meio de atitudes que honram e glorificam a Deus.

Tema: Levar os eleitos de Deus ao conhecimento da verdade
Texto: Tito 1.1-2
Introdução: Paulo foi comissionado por Deus com o propósito de: Levar os eleitos de
Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade e que se fundamenta
na esperança da vida eterna. Hoje gostaria de compartilhar com você a importância
de conhecer a verdade. Lembrando o que Jesus disse: “E conhecereis a verdade, e a
verdade vos libertará” João 8.32.
Todo o ensino da Palavra de Deus visa o crescimento, a maturidade e isso só é possível
através do conhecimento da verdade. Jesus disse: “Eu sou o caminho, a verdade e a
vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim” João 14.6. Então, conhecer Jesus se torna
essencial para chegarmos ao conhecimento da verdade. O mundo está clamando pelo
conhecimento da verdade. As pessoas não têm a mínima ideia de sua origem, não
sabem a razão de sua existência ou o que a morte reserva para si. Qual é a base da sua
fé?
O pecado tem encoberto a verdade deixando as pessoas perdidas nas trevas, sem
direção, sem satisfação em suas realizações, sem esperança etc. Só o conhecimento da
verdade (Jesus) pode libertá-las, pois Jesus disse: “E conhecerão a verdade, e a verdade
os libertará” João 8.31-32. Mas não pode haver entendimento da verdade sem
arrependimento e fé.
Sempre quando pensamos em pecado ou iniquidade, nossa mente se volta para
imoralidade ou coisas relacionadas a isso, mas se compreendermos que a palavra
pecado significa “errar o alvo” e o alvo deve ser a perfeita vontade de Deus, e
iniquidade significa “não a leia de Deus”, então todas as vezes que não atingimos esse
alvo ou quando dizemos não a leia de Deus, em qualquer área da nossa vida estamos
cometendo pecado ou iniquidade.
1. Se Deus pediu para Noé construir a Arca com madeira de cipreste, mas ele
tivesse usado cedro do Líbano ou Carvalho, ele teria errado o alvo, teria
cometido iniquidade e certamente a Arca teria naufragado.
2. Em 1 reis 13 temos a história do homem de Deus que foi enviado para levar
uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel, na ocasião. Mas também, Deus deu
algumas instruções para que ele não voltasse pelo mesmo caminho, nem
comer nada naquele lugar (1 Reis 13.8, 16-17). Ele recebeu o convite do rei
para comer em sua própria casa, mas disse não, e obedeceu á palavra do
Senhor, mas no meio do caminho caiu pelas palavras mentirosas de um profeta

e acabou desobedecendo as ordens que Deus tinha dado a ele e por isso
colheu as consequências de sua desobediência (1 Reis 13.20-24).
Onde você está fundamentando a sua fé? Onde você está fundamentando o
conhecimento da verdade sobre Deus? Não basta falar de Deus, é necessário obedecer
a verdade revelada em sua Palavra, deste modo a Palavra cumprirá a sua eficácia em
nossa vida.
Assim está escrito em 1 Tessalonicenses 2.10-13 - “Tanto vocês como Deus são
testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre
vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus
filhos, exortando, consolando, e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira
digna de Deus, que os chamou para seu reino e glória. Também agradecemos a Deus
sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a
aceitaram, não como palavra de homens, mas como ela verdadeiramente é, como
Palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem”.
Meus amados irmãos e ouvintes, percebam que a fé vem pelo conhecimento da
verdade e o conhecimento da verdade nos leva ao bom testemunho perante Deus, a
igreja e consequentemente perante a sociedade. Viver o contrário disso, é negar a
verdade e ser considerado pior do que o descrente. A palavra de Deus tem sido eficaz
em sua vida? É através do conhecimento da verdade da palavra de Deus que
descobrimos de onde viemos, o propósito de nossa existência e para onde vamos.
Conclusão: Pilatos teve grande oportunidade de conhecer a verdade, mas virou as
costas para a verdade em João 18.38. Virar as costas para verdade é virar as cositas pra
Jesus como Pilatos fez. Como você tem reagido diante da verdade? Por isso o propósito
dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo é conduzir os eleitos à fé e ao conhecimento
da verdade e a única coisa que Deus espera daquele que conhece a verdade é que ele
a obedeça. Porque como está escrito: “Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está
nos céus”. Mateus 7.21. Deus te abençoe!

Tema: Levar os eleitos de Deus à prática da piedade
Texto: Tito 1.1-3
Introdução: O propósito do crescimento na fé por meio do conhecimento da
verdade deve nos conduzir à piedade. Mas o que é piedade? Quando você lê
essa palavra na Escritura o que vem a sua mente? Dó? Compaixão? Talvez isso
sejam sentimentos bons, mas não é isso que significa essa palavra.
A verdade conduz à piedade. Isso significa respeito por Deus por meio da prática
da religião verdadeira. Significa também “como agir em relação a Deus”.
Envolve o comportamento em relação à fé que professamos.
Tiago vai ensinar que a religião pura e sem mácula é aquela que cuida dos órfãos
e das viúvas (Tiago 1.27), ou seja, pratica boas obras, não para salvação, porque
obras não salvam ninguém, mas evidenciar a verdadeira fé.
Paulo na primeira carta a Timóteo vai dizer: “De fato, a piedade com
contentamento é grande fonte lucro” (1 Timóteo 6.6).
1.
É preciso que sejamos amigos do bem. Mestras do bem.
2.
É preciso que nos apeguemos à mensagem que estamos aprendendo.
3.
É preciso que falemos o que está de acordo com sã doutrina.
4.
É necessário que sejamos padrão de boas obras.
5.
É necessário que mostremos integridade no ensino com seriedade e
respeito.
A verdade que conduz á piedade precisar ser revela por meio da conduta, pois
confessar crença em Deus, mas não mostrar por meio dos seus atos, tal atitude
é na verdade uma negação de Deus e da sua justiça. Jesus disse que todo aquele
que negá-lo diante dos homens Ele também o negará na presença do Pai
(Mateus 10.33). Ou seja, Jesus mostrará sua lealdade àquele que é leal para
com ele em qualquer situação.
Há muitos que afirmam conhecer a Deus, mas não apresentam evidências de
sua salvação como o fruto de justiça, da santidade, do arrependimento, das
boas obras, bem como fruto do Espírito.

Há muitos que afirmam conhecer a Deus, mas não apresentam evidências de
sua salvação como o fruto de justiça, da santidade, do arrependimento, das
boas obras , bem como fruto do Espírito. Precisamos nos arrepender e nos
voltar para Deus, praticando obras que mostrem a nossa fé e arrependimento.
Deste modo nossa vida piedosa se manifesta através da nossa dedicação a
Deus.
O testemunho de Paulo perante o rei Agripa em Atos nos ajuda a pensar nisso.
“Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que
estavam em Jerusalém e toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se
arrependessem e se voltassem para Deus, praticando boas obras que
mostrassem o seu arrependimento” Atos 26.20.
Fomos chamados para servir a Deus servindo ao próximo. Tiago nos estimula a
pensar: “Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, enganase a si mesmo. Sua religião não tem valor algum” Tiago 1.26. Uma vida de
piedade envolve a prática do bem, se não existe a prática do bem, então não
existe vida com Deus. Só poderemos dizer que respeitamos a Deus, se
respeitamos os que foram criados a imagem e semelhança de Deus.
Conclusão: Todo aquele que entrar em contato com o conhecimento verdadeiro de
Jesus será levado à fé em Jesus consequentemente será conduzido a prática da
piedade. Viver na prática da piedade é viver como Deus quer que vivamos e não viver
do jeito que achamos que Deus quer que vivamos.

Tema: Levar os eleitos de Deus a fundamentar sua fé e conhecimento na
esperança da vida eterna
Texto: Tito 1.4
Introdução: Antes de fazermos qualquer coisa, trabalho para o Senhor
precisamos lembrar do motivo pelo qual estamos fazendo. Paulo no inicio da
carta a Tito revela seu propósito ao escrever: Levar os eleitos de Deus à fé e ao
conhecimento da verdade que conduz à piedade e que se fundamenta na
esperança da vida eterna.
Nós precisamos de motivação para fazer algo. Uma criança é motivada pela
recompensa prometida, e quando se torna adulta, isso não muda, continuamos
necessitando de motivação em nossas vidas. A nossa motivação aqui é a vida
eterna em Cristo Jesus. Deus fez a promessa “antes dos tempos eternos”, isso
significa que:
1. A salvação é puramente pela graça de Deus e não por nosso mérito.
2. No plano de salvação Deus incluiu todas as pessoas inclusive os gentios.
Tito de origem gentílica, ou seja, não era judeu, o povo escolhido no VT.
É interessante notar que um gentio poderia se tornar judeu, se tornando
um prosélito, ou seja, convertido ao judaísmo e assim fazer parte do
povo de escolhido de Deus (Atos 6.5).
Na primeira carta a Timóteo Paulo o incentivou: “Combata o bom combate da
fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa
confissão na presença de muitas testemunhas” 1 Timóteo 6.12.
1.
Fomos chamados para tomar posse da vida eterna.
2.
Se fomos chamados para tomar posse, então fomos escolhidos para
escolher, ou seja, Deus escolheu (predestinou) um grupo para salvação,
porém, fazer parte deste grupo é minha responsabilidade de escolha.
3.
Não uma escolha individual, porque está escrito, que “Deus não faz
acepção de pessoas” Atos 10.34.
Agora, como Deus chamou Tito? “No devido tempo, ele trouxe à luz a sua
Palavra, por meio da pregação...”. E como Ele nos chama? O apóstolo Paulo
inspirado pelo Espírito nos ajuda: “Mas nós devemos sempre dar graças a Deus
por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os
escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e fé na

verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso evangelho, a fim de
tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo” 1 Tes 2.13.14
Isso está em sintonia com o que Jesus ensinou antes de subir ao céu quando
ordenou aos discípulos: “Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas
as pessoas. Quem crer (no evangelho) e for batizado (imerso no evangelho) será
salvo, mas quem não crer será condenado” Marcos 16.15-16
Todos são chamados pelo evangelho, isso nos trás uma responsabilidade. Todos
podem escolher ser um dos escolhidos de Deus para salvação eterna.
O que nos ajuda a prosseguir é não perder de vista o nosso alvo: “prossigo para
o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo
Jesus...A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos
ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus cristo” Filipenses 3.14, 20.
Os irmãos em Colossos foram incentivados na fé por causa da esperança que
abrigavam dentro de si: “pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo
e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está
reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da
verdade, o evangelho” Colossenses 1.4-5.
“Fomos eleitos para vida eterna”, mas precisamos permanecer no evangelho
anunciando e vivendo para não sermos no final reprovados, por isso como
Paulo: “Esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter
pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado” 1 Coríntios 9.27
Conclusão: Amados do Senhor, se a graça, a bondade e a misericórdia de Deus que
nos deu a vida eterna não nos motivar a servir a Ele, o que nesse mundo nos motivará?
Portanto, vamos tomar posse das promessas que Ele nos fez, porque o Deus que não
mente, nos fez a promessa antes dos tempos eternos e Ele é fiel em cumprir a sua
Palavra nos dando provas disso enviando seu Filho para morrer em nosso lugar e dizer:
“Eu vim para que tenham vida e vida em abundância”. Que como eleitos de Deus
sejamos levados à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade motivados
pela esperança da vida eterna. Deus te abençoe!

Tema: Graça e paz
Texto: Tito 1.4

Introdução: A saudação graça e paz é comum nas cartas de Paulo e era também
nas cartas seculares da antiguidade, a diferença é que o apóstolo dá um sentido
espiritual para essa saudação comum nos seus dias. O judeu saudava o seu
compatriota com a Paz (shalom), o grego saudava com a graça. Paulo vai saudar
a Tito a “GRAÇA E PAZ” da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador.
A importância da graça
Para os judeus e os gregos é simplesmente uma saudação, onde o doador está
desejando coisas boas, mas para os cristãos tem um significado especial. Graça
é o favor imerecido alcançado de Deus. Por causa de sua graça, Jesus se tornou
nosso Salvador, mas apesar de ser pela graça, o preço foi altíssimo, custou o seu
próprio sangue. Então, a graça não foi barata.
Portanto, irmãos e amigo se a graça de Deus não nos motivar a santidade, ou
seja, pessoas completamente diferentes do mundo secular e também do mundo
religioso, nada mais pode fazê-lo.
A graça envolve o perdão de Deus, a salvação, a regeneração, o arrependimento
e o amor de Deus. Vale a pena lembrar que antes de entrar em qualquer assunto
com os nossos irmãos, precisamos perdoar, porque Deus nos perdoou já, e toda
a conversa é para que haja o arrependimento, pois o irmão foi salvo e regenerado
por Cristo Jesus.
É triste de ver quando pessoas abrigam em seu coração a mágoa e o
ressentimento, não buscam o perdão uns dos outros, mesmo sabendo que Jesus
disse, se não perdoar, não terá o perdão de Deus no final, preferem caminhar para
a ruína, a perdição, do que pedir ou dar perdão. Deste modo esquecem a graça e
o quanto custou a sua própria salvação dada por Jesus.
Compreender a graça pode nos ajudar a caminhar em santidade diante do Nosso
Deus. Grande parte das nossas lutas contra o pecado seriam vencidas se
buscássemos uma compreensão melhor da graça de Deus em nossas vidas. Nós
não temos como oferecer a graça de Deus ao mundo, se não estamos oferecendo
a graça de Deus uns aos outros no seio da igreja de Deus, comprada com seu
próprio sangue.

A importância da paz
Enquanto a graça nos fez santos por meio da justificação pelo sangue de Jesus, a
paz nos dá esperança. Paz é o que temos da parte de Deus, por sabemos que não
vamos ser banidos da sua presença para sempre. Romanos 5.1-2 nos diz: “Tendo
sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus
Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora
estamos firmes; e nos gloriamos na esperança da glória de Deus”
A paz de Deus nos ajuda em nossa fidelidade a Ele, pois as circunstâncias podem
mudar, o pecado pode nos assolar, mas se descansarmos nos braços de Nosso
Senhor, seremos fieis a ele em toda e qualquer situação se seguiremos os eu
conselho na escritura que diz: “Façam todo o possível para viver me paz com
todos” Romanos 12.18.
A paz envolve bem estar, saúde, algo completo, harmonia entre as partes, mas
pode significar também bem estar espiritual, um dom de Deus dado aos homens,
esperança que fora perdida.
A paz espiritual é dada por Deus, ou seja, é o fato de sabermos que não vamos
ser destruídos por Deus, nisso há paz, porque nos reconciliou consigo mesmo. A
paz de Deus não é a ausência de discórdia entre os homens, mas é paz interior
entre o homem e Deus, quando compreendemos isso estamos capacitados a dar
as pessoas a paz de Deus.
Conclusão: Portanto, meus amados irmãos e ouvintes, nós não temos como
oferecer a graça e paz aos outros, se nós mesmos não temos eperimentado e
vivido em função dessa graça. Vamos fazer da graça e da paz de Cristo o árbitro
entre nós, lembrando que quem recebeu perdão deve perdoar, quem recebeu
salvação deve levar aos outros. A você meu irmão GRAÇA E PAZ! Receba de
mim a graça e a paz de Jesus, porque sei de onde ele me tirou, e não tenho
motivos para dar a qualquer pessoa, aquilo que Deus me deu. Deus te abençoe!

Tema: O que significa presbítero?

Texto: Tito 1.5-7

Introdução: No livro de Atos 20.28 temos: “cuidem de vocês mesmos e de todo
rebanho sobre o qual o Espírito os colocou como bispos, para pastorearem a
igreja de Deus, que ele comprou com os eu próprio sangue”. Esta escritura é um
conselho que o apóstolo Paulo está dando aos homens que ficarão com a
responsabilidade pelo rebanho de Cristo. Em primeira Pedro 5.1-2 temos:
“Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de
presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que
participará da glória a ser revelada: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos
seus cuidados...”.

A palavra pastor significa aquele que cuida, nutre e protege o rebanho, neste
caso, as ovelhas que se coverteram ao Supremo Pastor e Bispo de suas almas. O
verbo pastorear descreve uma das funções ou trabalho dos bispos que podem ser
chamados também de presbíteros.
Quando indicarmos esses homens para exercer esse trabalho tão nobre,
precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos? Como está a sua vida?
Isso mesmo! Como está a sua vida? Porque nós só temos condições de fazer uma
escolha adequada e dentro da Palavra de Deus se minha vida está em ordem.
Porque quando escolhemos não é para transmitir responsabilidade, mas ajudálos a exercer bem o seu trabalho diante de Deus.

Pela leitura que fizemos percebemos claramente que o trabalho desses homens
é: “pastorear a igreja ou rebanho de Deus”. Para um leitor atento e que deseja
fazer a vontade de Deus perceberá que os bispos são chamados também de
presbíteros cujo trabalho é pastorear, portanto, não se fala de cargos hierárquicos,
mas de uma função, um trabalho. Tito usa as duas palavras de forma
intercambiável para falar das qualificações requeridas da mesma pessoa que
exercerá esse trabalho.

Uma vida em ordem é aquela que está sendo dirigida pelos propósitos de Deus
em sua vida e não por seus interesses pessoais. Quando homens são escolhidos
para cuidar do rebanho é porque já estão exercendo o pastorado dentro da sua
própria família, pois a Escritura diz: “Pois, se alguém não sabe governar sua
própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? 1 Timóteo 3.5. Portanto,
compreendemos que a escolha não é de individuo, mas da família, uma família
em ordem, uma vez que a mesma servirá de modelo para o rebanho.

Outro aspecto importante para notar é que não há na igreja antiga um homem
sobre o rebanho, mas um grupo de homens a fim de pastorear o rebanho, como
lemos em Atos 14.23 “Paulo e barnabé designaram-lhes presbíteros em cada
igreja...”. Note que o plural “presbíteros”, um grupo de homens “em cada igreja”,
no singular. A conclusão é: não há no NT nenhum verso que descreva um homem
chamado pastor cuidando da igreja local, mas um grupo de homens chamados,
presbíteros, bispos que pastoreiam o rebanho. O único mencionado no singular
é Jesus: “Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram
ao Pastor e Bispo de suas almas” 1 Pedro 2.25

Conclusão: Tito foi deixado em Creta para colocar em ordem o que ainda
faltava. Perceba que a igreja não estava em desordem, mas era necessário um
grupo de homens que pudesse manter a ordem. Ele não conseguiria fazer esse
trabalho tão nobre e importante se não tivesse a sua própria vida em ordem. Por
isso mais adiante Paulo vai orientá-lo: “Em tudo seja você mesmo um exemplo
para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade; use
linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer....” Tito 2.7-8

Portanto, gostaria de falar nesse momento a respeito das palavras: presbítero e
bispo, mencionadas, no trecho da nossa meditação.
Presbítero – é uma palavra de origem grega que significa “ancião”, ou seja,
homem mais velho. Portanto, essa palavra destaca a maturidade exigida daquele
que recebe a incumbência de cuidar do rebanho de Deus, a sua igreja.
Bispo – significa alguém que têm a capacidade de governar, administrar, não
como ‘senhores’, mas como ‘exemplos para o rebanho conforme lemos em 1
Pedro 5.3 – “não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas
como exemplos para o rebanho”. Mesmo com uma conotação de guia espiritual,
esse homem foi colocado, não para mandar no rebanho, mas para oferecer um
modelo, exemplo de vida cristã.

Como está a sua vida? Precisamos de prudência em nossa vida, praticarmos a fé,
a piedade como já vimos por meio de boas obras, viver a sã doutrina, respeitar
Deus, e sermos irrepreensíveis a fim de que nossas escolhas honrem a Deus e
nosso testemunho continue mantendo a nossa vida em ordem.
É necessário buscarmos a maturidade para lidar com as situações da vida do
mesmo modo que o presbítero deve cuidar do rebanho. Precisamos servir como
exemplos para o rebanho como esses homens e cuidar nutrir, proteger uns aos
outros. Que Deus te abençoe!

Tema: a Vida de cristã
Texto: Tito 1.5-9

Introdução: Embora esse trecho fale a respeito de organização do trabalho da
igreja na ilha de Creta, podemos ver também que o ideal de Deus para o
presbítero é o ideal para todos os cristãos. Vemos isso nas palavras de Paulo a
Tito no capítulo 2.7 quando diz: “Em tudo seja você mesmo um exemplo para
eles...”. Deus através de Paulo orientou Tito a colocar em ordem algumas coisas
naquela comunidade. Eu gostaria que pensássemos em como podemos colocar
em ordem a nossa própria vida, pois as qualificações requeridas para um homem
exercer o pastorado são requeridas de todos os cristãos, pois se todos não
estiverem pensando nessas qualidades, não haverá pastores qualificados nas
congregações da igreja de Deus.
Como está a sua vida? Em ordem ou desordem? Uma vida em ordem é aquela
que está sendo dirigida pelos propósitos de Deus em sua vida e não por seus
interesses pessoais.
Como é que podemos desenvolver uma vida em ordem?
Sendo irrepreensíveis – alguém que se esforça para não dar motivos para
repreensão “que use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer”. Tem
pessoas que dizem: a vida é minha e faço com ela o que eu quero. Quando um
incrédulo fala isso, é até compreensível, pois é dominado pela ignorância quanto
ao conhecimento de Deus. Mas, quando alguém que professa fé em Jesus diz
isso, é revelado duas coisas: ou falta de compreensão ou rebeldia. Quando
entregamos nossa vida a Jesus, entregamos nossas vontades e desejos e como
Paulo devemos dizer: “já não sou eu quem vive, mas Cristo vivem em mim”.
“Marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de
libertinagem ou insubmissão”, ou seja, é necessário ter a família em ordem que
sirva de modelo para o rebanho.
Deixe o orgulho de lado e ao invés disso pratique a hospitalidade – Paulo, o
apóstolo, tinha apenas uma coisa para se gloriar: a cruz de Cristo. Pois foi através
da cruz que Deus o chamou para participar da sua própria glória e virtude e com
isso destruiu o orgulho humano que poderia controlar a sua vida.
Deixe de lado a cizânia – não seja briguento ou deixe de causar discórdias entre
as pessoas. Ao invés dessa atitude maléfica, é para ser amigo do bem, sensatez,
pratique a justiça ou vida correta, ou seja, um promotor da paz no meio cristão.

“Não apegado ao vinho” – ao invés de se encher de vinho, é melhor se encher do
Espírito ou das coisas do Espírito (Efésios 5.18). Embora não haja proibição
existe algo que deve nortear nossas decisões que é o nosso testemunho. Eu deio
de fazer certas coisas não porque seja errado, mas não quero de modo nenhum
dar uma mal testemunho perante a sociedade em que vivo.
“ávido por lucro desonesto”, aprenda o domínio próprio e coloque toda a sua
avidez , todo seu esforço na busca pelo lucro espiritual, pois no final é o que vai
durar para sempre.
Como é que podemos desenvolver uma vida em ordem? Tudo isso só será
possível se seguirmos a instrução: “apegue-se firmemente à mensagem fiel, da
maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã
doutrina e de refutar os que se opõem a ela”.
Conclusão: Essas são algumas características que envolvem a vida daquele que
almeja o pastorado, mas que deve ser o alvo de todo cristão. O pecado tem
deixado as pessoas perdidas e na escuridão e essas pessoas estão precisando não
apenas de pregação, mas da influencia da pregação na vida daquele que prega. O
propósito do Espírito Santos ao inspirar o apóstolos Paulo a escrever esta carta
como já frisamos é: “conduzir os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da
verdade que conduz à piedade”. A verdade só fará sentido para a vida dos que
nos ouvem, se perceberem que somos piedosos, ou seja, tendo temor, respeito
por Deus, praticando aquilo que pregamos. Portanto, meus amados, não cultivem
o pensamento de que ser exemplo e ter vida em ordem é somente para aqueles
que são os guias espirituais do rebanho, mas é para todos o que professam fé em
Jesus. Deus te abençoe!

Tema: Sadios na fé
Texto: Tito 1.10-16

Introdução: Somos incentivados nesse momento a sermos sadios na fé, ou seja,
ser correto em relação a fé que professamos de modo que se precisarmos ser
avaliados, seremos avaliados positivamente. Ser sadio na fé é também ser exato,
andar sem se desviar nem para direita nem para esquerda, sem ultrapassar os
limites do que está escrito. Como permanecer sadios na fé?
Vivendo aquilo que prega – não sendo insubordinado, falador, enganador,
ganancioso, mentiroso. Tiago nos trás a clareza que precisamos dizendo: “Quem
é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom
procedimento....” Tiago 3.13. Então pessoas que são insubordinadas, que falam
demais (e até bonito), mas enganam os outros por que são gananciosos e
mentirosos, precisam ser silenciados, confrontados com a verdade revelada,
porque são doentes espirituais que não querem a cura. Jesus disse: “Os sãos não
precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas
pecadores ao arrependimento” Lucas 5.31-32
Não dando atenção a lendas, mitos, fábulas, nem a mandamentos de homens que
rejeitam a verdade. Pare de dar atenção a histórias inventadas por homens que
rejeitam verdade dizendo “Deus falou comigo”, quando na verdade essa voz é a
voz da sua consciência corrompida.
Exemplo: Quando a Palavra de Deus diz: “Jesus fez na presença dos seus
discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém,
foram registrados para que creiais que, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, para
que crendo, tenhais vida em seu nome” João 20.30-31
“estes, foram registrados para que creiais” – muitos têm rejeitado essa verdade
buscando sinais extra-bíblicos para que possam ter e muitos têm determinado o
que Deus tem de fazer, ao invés de crerem naquilo que por ele foi revelado com
o propósito de “que tenhais vida em seu nome”
Tenham equilíbrio em sua vida e não se ache justo demais. Tenha olhos capazes
de enxergar o bem nas pessoas. Saiba que aqueles que amam a verdade, quando
são confrontados com a verdade, se regozijam diante de Deus, porque sabem que
Deus está preocupado com a sua alma.

Conclusão: Como você tem afirmado sua fé em Deus? Muitos afirmam conhecer
Deus, mas não manifestam evidência desse conhecimento ou de sua salvação, ou
seja, não manifestam o fruto da justiça, da santidade, do arrependimento, das
boas obras, o fruto do Espírito. A melhor maneira de evidenciar que somos de
Deus e valorizamos a sua Palavra é vivendo e não falando. Não temos condições
de pregar a ninguém, se a Palavra de Deus não sido viva em nossas próprias
vidas.
Então, quando Paulo diz a Tito: “repreenda-os severamente, para que sejam
sadios na fé”. Ele está dizendo que a repreensão serve para que sejamos corretos
em nossa fé, não apenas falando, mas vivendo aquilo que falamos, para que não
sejamos desqualificados para boa obra que Deus preparou de antemão para
praticarmos. Que no nossa fé não seja um fé doente, mas sadia, e uma fé sadia é
aquela que permanece na Palavra de Jesus que disse: “Se vós permanecerdes na
minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos”. Deus te abençoe!

Tema: a responsabilidade do discípulo

Texto: Tito 2.1, 7-8

Introdução: qual a responsabilidade do discípulo diante de Deus ou do portador
da palavra de Deus?
Ensinar o que está escrito “fale o que está de acordo com a sã doutrina”. Porque tudo
o que foi escrito coforme a carta de Paulo aos Romanos 15.4, “foi escrito no passado,
foi escrito para nos ensinar...”
1. A palavra “sã” tem a ver com algo que seja útil e benéfico para o ouvinte.
E o que é bom e útil envolve ânimo, incentivo, mas também correção.
2. Jesus usou essa palavra “Sã” para restaurar as pessoas doentes à
condição de saudáveis:
3. “Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante
muito tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado?” João 5.6.
4. Paulo também usou a mesma palavra para mostrar a necessidade de
sermos sadios na fé, ou sadios espiritualmente. “Portanto, repreendaos severamente, para que sejam sadios na fé” Tito 1.13. é importante
termos um saúde espiritual saudável.
5. A saúde espiritual do povo depende muito daquilo que é ensinado, pois
Jesus disse: “Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas
sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao
arrependimento” Lucas 5.31-32. Por isso eu disse que a são doutrina
envolve ânimo, incentivo, mas também correção.
Seja um exemplo (modelo, padrão) para os demais “seja você mesmo um exemplo para
eles”. A palavra implica em dar um modelo de comportamento a ser imitado ou
evitado. Ou seja, desejando ou não nós estamos servindo de exemplo para os outros.
1. Paulo escrevendo aos Coríntios citando exemplos da história de Israel
disse: “essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não
cobicemos coisas más, como eles fizeram” 1 Coríntios 10.6.
2. Paulo escrevendo a Timóteo disse: “Retenha, com fé amor em cristo Jesus,
o modelo (padrão, exemplo) da sã doutrina que você ouviu de mim” 2
Timóteo 1.13. Paulo recebeu por inspiração divina a palavra de Deus.
Timóteo deveria transmitir com fidelidade o que ouviu.
3. Pedro nos incentiva dizendo: “Para isso vocês foram chamados, pois
também Cristo sofreu no lugar de vocês, para que sigam os seus passos”
1 Pedro 2.21.

4. O próprio Jesus disse: “Eu lhes dei o exemplo (o modelo, o padrão), para
que vocês façam como lhes fiz” João 15.13.
Diante de tudo isso Paulo está insistindo com Tito que seja um exemplo a ser imitado
e não evitado, por isso ele vai dizer o que faz parte desse modelo a ser imitado. Essas
características servem para nos avaliar para ver se nós estamos servindo de um modelo
a ser imitado:
1. Seja Padrão de boas obras. Faça o bem às pessoas como Jesus que
“andou por toda parte fazendo o bem” Atos 10.38
2. Mostre integridade no ensino, ou seja, viva de acordo com aquilo que
você prega. Alguém integro é aquele que pela lei de Deus pratica o que
justo, reto, e bom, e assim como Jesus podem dizer: “façam como eu
fiz” João 15.13.
3. Mostre reverencia, respeito pela palavra de Deus. Isso significa não
permitir que nada tire a sua atenção da adoração ao Senhor, Jesus disse:
“Ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma,
de todo o seu entendimento e de todas as suas forças“. Marcos 12.28 e
em outra ocasião disse: “Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste
culto” Mateus 4.10. Enquanto adora não divida sua atenção, tenha
respeito por Deus.
4. Use palavras sadias, que não sejam usadas contra você mesmo e não
difame o bom Nome que você carrega. Se você não usaria certas
palavras quando estivessem ensinando alguém ou orando, então não
use certas palavras em momento nenhum. Se não edifica o silêncio é
adequado.

Conclusão: Tudo isso para que o inimigo seja envergonhado ao ver sua conduta
irrepreensível. A responsabilidade do discípulo é de ser um multiplicador do
bem no mundo e isso só é possível quando seguimos o modelo, padrão ensinado
e vivido por Jesus. Só deste modo podemos dizer: Sejam meus imitadores como
eu sou de Cristo. Deus te abençoe!

Tema: Homens cristãos

Texto: Tito 2.2

Introdução: A palavra de Deus nos diz que: “Pois Deus não nos deu espírito de
covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio” 2 Timóteo 1.7. é necessário ter
controle de si e firmeza no ensino com amor e equilíbrio. Para os homens seguem
características que servem para revelar os homens cristãos, sim porque não é
cristão quem o afirma com a boca, mas também com as atitudes. Então.os
homens são orientados a:
Serem moderados. Alguém que porte-se sempre com sobriedade e equilíbrio,
prudência e ordem, alguém que se contém em momentos de pressão e não age
simplesmente por impulso. Alguém moderado ou equilibrado é alguém que controla a
si mesmo. Essa é uma das características exigida daquele que almeja pastorear o
rebanho de Deus. Alguém que não consegue controlar a si próprio não é apto para
cuidar do rebanho de Cristo.
Serem Dignos de respeito. Alguém que merece ser honrado, respeitado pelo seu bom
caráter, ou seja, alguém que vive de acordo com o que fala. Caráter é aquilo que você
é. Reputação é aquilo que as pessoas dizem que você é. Portanto, cuide do seu caráter
para que aquilo que pessoas falam a seu respeito não difame o bom nome que você
carrega. Nos tornamos dignos de respeito quando nossas palavras são vistas em nossas
atitudes.
Serem Sensatos. Implica também num comportamento moderado, alguém que sabe
exatamente o que é melhor agindo sempre com bom senso e serenidade. Na juventude
a falta de sensatez é algo evidente, porque simplesmente se faz e depois se pensa,
enquanto jovem. Algumas decisões e ações insensatas da juventude carregam
consequências para o resto da vida, tudo isso por conta de um comportamento
inadequado e a falta de bom senso. Felizmente Deus não quer saber do que fizemos
no passado, ele nos perdoa sempre, mas lembre-se ele não tira as consequências de
nossa insensatez, por isso tenhamos um comportamento moderado, que possamos
pensar antes de agir e falar.
Tudo isso nos prepara para sermos sadios espiritualmente:
Serem Sadios na fé – alguém que conhece a verdade. Existe uma fé verdadeira que
vem através do conhecimento da verdade, que é Jesus. Ele disse: “Aprendei de mim”.
Ele disse: “façam como eu fiz”. Aprendemos de Jesus para fazer e agir como ele, para
que deste modo alcancemos moderação, sensatez e o respeito das pessoas ao verem
que vivemos aquilo que pregamos.

Serem Sadios no amor – alguém que pratica a verdade. Jesus ensinou muito sobre
amor uns aos outros. Quem não pratica a verdade, não tem como alcançar um amor
sadio, pois está sempre amando com interesse ou de forma egoísta. Por isso Paulo
apela para que Tito ensine sobre essa necessidade aos homens mais velhos a fim de
serem exemplos de amor sadio aos mais jovens.
Serem Sadios na perseverança - Alguém que permanece na verdade. Paulo em
Romanos 15.4 nos revela: “Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos
ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das
Escrituras, mantenhamos a nossa esperança”.

Conclusão: Homens de Deus são homens moderados, equilibrados, dignos de
respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Pois sabem e aceitam
de bom grado que sua responsabilidade é servir de modelo para os mais novos.
Aqueles que são portadores da Palavra precisam urgentemente pensar nessas
coisas a fim de que a maturidade seja alcançada por meio do ensino e da prática
da Palavra de Deus.
É necessário ter coragem para buscar a medida da plenitude de Cristo e não
devemos ter um alvo menor do que esse se proclamamos fé em Jesus. Portanto,
é importante pensar que: “Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram
ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos,
a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para
ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade” Efésios
4.22-24. Que Deus te abençoe!

Tema: a responsabilidade das mulheres

Texto: Tito 2.3-5

Introdução: O alvo do ensino é sempre a edificação do Corpo de Cristo, a
unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade.
Maturidade deveria vir naturalmente com a idade ou experiência de vida. O
crescimento e maturidade estão ligados a nossa maneira de viver e lidar com cada
aspecto de nossa vida e com cada situação que ocorre. Quando digo que
maturidade deveria vir naturalmente com a idade é porque os mais velhos
deveriam ser exemplos para os mais novos.
As mais experientes (3-4):
1. “semelhantemente”, ou seja, da mesma forma que os homens foram
ensinados ensine as mulheres da melhor idade.
2. Sejam reverentes na sua maneira de viver ou sérias no seu procedimento
por levarem a sério a sua fé.
3. Não escravizadas ao vinho, mas escravas de Cristo. A ideia é não ser
controlada por nada a não ser por aquele que é o seu dono, com quem você
está totalmente comprometida. Se não há comprometimento a Cristo que
nos comprou com seu próprio sangue, seremos comprometidos com o
nosso próprio “eu” e com as coisas desse mundo.
4. Não sejam caluniadoras ( = diabolou = diabo). Essa mesma
palavra em 1 Timóteo 3.11 é traduzida como maldizentes em ARA, mas
pode ser também traduzida como fofoqueira. Quando alguém diz: “olha
vou fazer só um comentário”, lá vem a fofoca, e se encontrar ouvidos
fofoqueiros, pior ainda. A fofoca só é desseminada porque encontra
ouvidos fofoqueiros. Portanto, se alguém vier com essa ideia de fazer só um
comentário, antes de ouvir pergunte:
É bom o que você vai falar? O que você vai falar edifica? Nos fará crescer e amadurecer
como pessoas? Então, vamos falar com pessoa para que ela que não está aqui possa
crescer junto conosco.
5. O fato é que a mulher cristã, especialmente as mais experientes, devem ser
capazes de ensinar o que é bom, ou seja, serem mestras do bem,
professoras do bem. Possivelmente você conhece ou pelo menos sabe que
existem pessoas que se esmeram para se graduarem, pós graduação,
mestres, doutores, phds, MBA em áreas específicas sociologia, psicologia,

pedagogia, etc. mas você já ouviu alguém se esmerando para se tornar
mestre do bem? Exemplo: eu sempre encontro pessoas desejosas de fazer
cursos de oratória a fim de falar bem, mas nunca encontrei ninguém
desejoso de fazer um curso de escutatoria, para aprender a ouvir mais e
falar menos, seguindo conselho de Tiago 1.19.
As mais jovens (4-5):
1. Amar os maridos e filhos de acordo com o ensino de Deus.
2. Sejam prudentes e puras. Vida equilibrada acompanhada de santidade.
3. Ocupem-se com as tarefas do lar ou boas donas de casa. A mulher deve
encarar o cuidado com o lar, as tarefas como um trabalho que lhe dê
satisfação e não como um peso que tem de carregar pelo resto da vida.
4. Sujeitas ao marido. A motivação para a submissão ou sujeição não está no
marido e sim no Senhor a quem a esposa serve e quer honrar com sua vida.
Conclusão: O propósito de tudo isso é para que a palavra de Deus não seja difamada
por conta da conduta daqueles que professam fé em Jesus. Tanto homens como
mulheres: vamos com a nossa vida honrar a Jesus e sua palavra aqui para que no final
Ele nos honre nos colocando ao seu lado pela eternidade. Deus te abençoe!

Tema: a responsabilidade dos jovens
Texto: Tito 2.6-8

Introdução: Hoje gostaria de me dirigir aos jovens: Temos registrado na Palavra
de Deus vários conselhos aos jovens: “Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são
fortes, e em vocês a Palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno” 1
João 3.14. Quando um jovem venceu o maligno? Quando aceitou se tornar um
discípulo, um seguidor de Jesus.
“Da mesma maneira”, ou seja, do mesmo modo que os homens, as mulheres mais
experientes os jovens são exortados a serem prudentes ou criteriosos. Não siga o curso
desse mundo, seja prudente e criterioso.
José no livro de Gênesis se apresenta como um jovem prudente e criterioso (Gn 39):
1. Ele havia sido levado para o Egito como escravo, depois de ser vendido pelos
seus próprios irmãos por inveja (17-18 anos).
2. Deus o honrou no Egito colocando-o como administrador da casa de Potifar,
capitão da guarda do Faraó (Gn 39.2).
3. Por ser jovem, bonito e atraente começou a ser seduzido pela mulher do seu
patrão (Gn 39.6). duas coisas gostaria de destacar na vida de José em sua
juventude.
4. A primeira é justamente a prudência, ele recusou a oferta da mulher dizendo:
“Meu Senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem
deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada
me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele.? Gn 39.8-9. Um jovem
prudente que respeita o próximo.
5. Quais foram o seus critérios: “Como poderia eu, então, cometer algo tão
perverso e pecar contra Deus?” Agir com imprudência é cometer algo perverso
e pecar contra Deus. O seu temor a Deus lhe trouxe prudência para ser
criterioso ou agir com discernimento num momento de tentação. Quem
critérios bem definidos, não será vencido com as ofertas do inimigo.
6. O mal não desiste e José teve de sair correndo do local (Gn 39.10-12). Isso lhe
trouxe consequências ruins a principio, ma ele não perdeu a sua dignidade e
prudência. Não precisou andar de cabeça baixa por ter pecado contra Deus. O
pecado oprimi, Deus exalta. Passaram-se cerca de 12 ou 13 anos e aos 30 anos
de idade o Deus exaltou perante todo o Egito (Gn 41.46).

Ser prudente e criterioso significa se capaz de raciocinar e pensar de forma adequada
e sadia, ter pensamentos que não ficam vagando pelo deserto de pensamentos
pecaminosos.
O jovem que se preocupa com a vontade de Deus pode ter entendimento a respeito
de questões práticas que envolvem a sua vida, e em razão disto poder agir com
sabedoria, usar o bom senso, julgar as coisas com discernimento e decidir não pecar
contra Deus.
Deus os enche pelo Espírito que habita neles, de amor, poder e os capacita a entender
como tomar decisões sábias mesmo sendo jovens.
Os jovens pelo exemplo de Tito devem buscar o padrão de boas obras. O serviço a Deus
é o meio de focar a atenção naquilo que é bom.
Pelo exemplo de Tito deveriam mostrar reverencia e integridade no ensino. O respeito
por Deus é o meio de mostrar nossa integridade, ou seja, motrar o motivo porque
fazemos o que é reto, justo e bom.
Pelo exemplo de Tito deveriam usar linguagem sadia como convém a jovens que
professam adorar a Deus. Não saia de sua boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a
que for útil para edificação dos que te ouvem.

Conclusão: Jovem, se você já entregou sua vida a Jesus, saiba que você já
venceu o Maligno e ele não tem poder sobre sua vida. Decida então cada dia
permanecer na Palavra de Deus para que como José você encare o pecado como
algo perverso e algo contra Deus que te amou e chamou para usar seu vigor na
prática de boas obras. Se hoje você é humilhado por ser um servo de Deus, saiba
que passe o tempo que passar, Deus te exaltará e colocará no lugar mais alto
sempre. Confie em Deus sempre!

Tema: a responsabilidade dos escravos (trabalhadores)
Texto: Tito 2.9-10

Introdução: Vejo e ouço alguns cristãos dividirem suas vidas em: vida secular
e vida espiritual. Não sei como conseguem fazer isso, mas sei o perigo que isso
traz para a vida cristã, porque se temos duas vidas quer dizer numa hora ou
determinado lugar vivemos de um jeito ou de outro. Tito ao aconselhar os irmãos
que eram escravos, nos mostra que não dá para viver duas vidas cristãs, como se
isso fosse possível, é necessário ser cristão no domingo enquanto presta adoração
a Deus e é necessário continuar sendo cristão no trabalho e no relacionamento
com o patrão ao longo da semana e deste modo continuar honrando a Deus.
Seguem alguns conselhos para a vida que chamamos secular tentando separa-la
da vida espiritual.
Sejam submissos (obedientes) aos seus senhores (patrão) em todas as coisas. Uma vida
cristã vivida somente aos domingos é características de alguém rebelde, insubmisso.
Note que a Escritura diz que devemos obedecer em “tudo”. Não existe “meia
obediência” ou “obediência mais ou menos”, é necessário obedecer em tudo. É claro
que isso envolve tudo o que for lícito, correto, moralmente falando. Numa ocasião em
que Pedro e João foram desafiados a fazer que era contra a vontade de Deus, eles
disseram: “Antes, importa obedecer a Deus, do que aos homens” Atos 5.29
Sejam agradáveis, fazendo com que suas atitudes torne seu senhor satisfeito com você.
Fazendo bom uso das palavras e não sendo respondões. Pouco vale um belo louvor
aos domingos se nossas palavras ao longo da semana desonram a Deus.
Não furtem, não se aproprie daquilo que não é seu (se foram pagos pra trabalhar,
trabalhem). Existia uma expressão que meus colegas de trabalho usavam que era “vou
dar um perdido no chefe”, que significa que iram enrolar no serviço, faziam que
estavam trabalhando, mas na verdade estavam enrolando, roubando o patrão, pois
estavam sendo pagos pra trabalhar e estavam dando perdido no chefe. Se você é
cristão, então não furte as horas que você foi pago pra trabalhar, não está satisfeito,
então saia e arrume outro melhor. Se acha que esta sendo injustiçado, seja franco e
converse.
Mostrem que são inteiramente dignos de confiança, sendo fiéis ao seu compromisso
mesmo quando não têm ninguém observando, pois há um Senhor no céu que vê todas
as coisas e é a Ele a quem servimos de fato.

O objetivo de tudo isso é para que o ensino, a palavra de Deus se torne atraente, em
tudo, àqueles que observam o nosso proceder, e o ensino de Deus nosso Salvador,
como um imã atraia aqueles que estão ao nosso redor.

Conclusão: Nossa vida espiritual nos acompanha por onde que andemos, não há
e nem deve haver momento ou ocasião que deixamos de ser espiritual para viver
uma vida secular. Devemos viver no âmbito espiritual em todo o tempo para que
em tudo o que fazemos Deus seja glorificado em nossas atitudes, ações e
palavras. Ou somos espirituais ou somos carnais, não há como viver duas vidas,
não há como servir a dois senhores. Deus te abençoe!

Tema: O que significa graça?

Texto: Tito 2.11

Paulo expressou sua gratidão dessa maneira: “Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio
de nosso Senhor Jesus Cristo” 1 Coríntios 15.57.

Introdução: O que significa graça?
( = charizomai): Graça implica em ser bondoso com alguém, com a implicação de
que a pessoa bondosa faz isso gratuitamente. Por isso que a compreensão da graça nos
motiva a viver de forma piedosa, ou seja, de maneira santa e agradável a Deus. Quem tem
dificuldade em ser bondoso com alguém, precisa buscar uma maior compreensão da graça
de Deus.
A graça nos ajuda a entender quem somos e a participar das promessas de Deus. “Nós, porém,
não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos
as coisas que Deus nos têm dado gratuitamente” (1 Coríntios 2.12).
A fidelidade de Deus manifestada na cruz é a prova mais contundente de que cumprirá as
outras promessas que tem feito. “Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou
por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça (graciosamente), todas as
coisas” (Romanos 8.32).
Portanto, irmãos, temos bons motivos para oferecer aos outros aquilo que recebemos de
Deus, a sua graça, o seu favor.
( = charisma): Graça implica em dar de graça e generosamente. Dádiva, presente
gratuito, dom gratuito. Os irmãos em Corinto entenderam a responsabilidade que temos uns
pelos outros, por isso a oferta enviada para os irmãos pobres da Judéia em Jerusalém era
resultado da compreensão da graça que eles já haviam recebido.
“Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus concedida as
igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza
deles transbordaram em rica generosidade” 2 Coríntios 8.-1-2
Qual o salário do pecado? A morte. Jesus tinha pecado? Não! Então, ele não merecia a morte,
certo? Mas Ele se fez pecado por nós, assumiu o nosso, mas como não merecia a morte, ele
ressuscitou e recebeu a vida e o que Ele fez com a vida que recebeu? nos deu gratuitamente:
“...mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Nosso Senhor” Romanos 6.23.
( = charis): Graça é também uma expressão de gratidão “graças” além de presente
gratuito, favor imerecido, bondade generosa, recompensa, perdão.

Graça é uma atitude favorável em relação a algo ou alguém – estima, favor, simpatia. Deus
teve essa simpatia conosco, ele nos estima, tudo isso por causa da sua empatia.
Usando todos esses significados podemos dizer que graça significa (gente tenta visualizar
isso) Deus se movendo em direção ao homem quando este não tinha a menor possibilidade
de caminhar em direção a Deus.
Conclusão: Se tiver que perdoar, perdoe! Se tiver que abrir mão, abra! Se tiver que levar
prejuízo, leve. Mas não abra mão daquilo que é mais valioso que Deus nos deu, a sua graça,
o seu favor, a sua generosidade. O que motiva você a caminhar em direção a Deus? O que
motiva você a viver em santidade, separado do mundo e consagrado a Deus? O que motiva
você a sair do seu lugar e se entregar completamente a Deus? O que me motivou foi a sua
graça, seu favor, sua generosidade! Que isso nos motive a caminha em direção a Deus e com
Deus , enquanto aguardamos a sua gloriosa vinda. Deus te abençoe!

Tema: A graça se manifestou salvadora
Texto: Tito 2.11-13
Introdução: A graça se manifestou salvadora! Deus se movimentou em
direção ao homem, quando este não tinha a mínima condição de caminhar
em direção a Deus. Além da salvação manifestada pela graça, ela, a graça nos
ensina, motiva, incentiva:
Renunciar a impiedade e paixões desse mundo. A graça de Deus se
manifestou para nos ajudar a renunciar á impiedade e às paixões desse
mundo. A compreensão da graça nos ajuda a renunciar. Enquanto
“impiedade” tem a ver com a maneira como nos relacionamos com Deus,
“paixões mundanas” tem a ver como nos relacionamos com as pessoas.
As vezes podemos pensar que ímpio é aquele que vive na maior devassidão e
completa imoralidade,e isso é verdade. Mas ímpio é aquele que na sua
maneira de viver ignora Deus ou que não tem nenhum respeito por Deus.
“paixões mundanas” envolve os desejos da carne e isso envolve a relação com
as pessoas, pois envolve cobiça, desejos, ambição, etc.
Jesus disse em certa ocasião: “qualquer de vocês que não renunciar a tudo o
que possui não pode ser meu discípulo” Lucas 14.33
A graça de Deus se manifestou para nos ajudar a viver de maneira sensata,
justa e piedosa nessa era em que vivemos.
Meus amados, nós precisamos buscar uma compreensão da graça a ponto de
transforma-la em nosso tutor, professor a todo instante, pois o propósito da
graça é nos salvar, mas também formar hábitos adequados de
comportamento para que assim tenhamos plena certeza de que a graça que
salva, também transforma a nossa vida.

Quem é o homem sensato? Aquele que pensa e não simplesmente fala.
Quem é o homem justo? Aquele que vive na prática da justiça, que se
preocupa com o que correto, justo e bom.
Quem é o homem piedoso? Aquele que respeita Deus em sua maneira de
viver, pensar, agir e falar.
Conclusão: A graça se manifestou salvadora com o propósito de nos ajudar
em nossa relação com Deus e uns com os outros e nos preparar a bendita
esperança e aguardar a gloriosa manifestação do Nosso grande Deus e
Salvador, Jesus Cristo. Devemos viver bem uns com os outros aqui, para que
possamos viver bem com Deus na eternidade. Pense nisso! Reflita! E se
houver divergência na maneira como você está vivendo e o que a graça nos
ensina, então mude! Que Deus te abençoe e capacite a compreender e viver
pela graça. Amém! Amém!

Tema: A graça e a remissão

Texto: Tito 2.13-14

Introdução: A graça se manifestou para nos auxiliar em nossa preparação
para manifestação do Nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nós não
tínhamos como chegar a Deus, então Deus veio até nós.
A graça de Deus fez com Ele entregasse seu Filho para nos remir (perdoar) –
significa que quitar uma dívida que o outro é incapaz de pagar, por isso a
Escritura diz que Ele, Jesus, “morreu a nosso favor quando ainda éramos
pecadores”, ou seja, não agradávamos a Deus em nada, mas Deus
demonstrou seu amor por nós entregando seu Filho para nos remir.
A palavra de Deus nos revela em Colossenses 2.13-14 “Quando vocês estavam
mortos em pecados (afastados de Deus) e na incircuncisão da sua carne, Deus
os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a
escrita de dívida, que consistia em ordenanças e nos era contrária. Ele a
removeu, pregando-a na cruz”.
Isso já havia sido profetizado no VT em Jeremias 31.34 quando Deus disse
através do profeta: “Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei
mais dos seus pecados”. Como Deus remove a culpa do pecado? Pela nossa
aceitação do sacrifício do seu Filho. E qual é a prova de que aceitamos esse
sacrifício? Pedro responde dizendo: “Arrependam-se, e cada um de vocês seja
batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão
o dom do Espírito Santo” atos 2.38
A graça de Deus fez com Ele entregasse seu Filho para nos remir (perdoar) –
de toda maldade. Ele não quer saber do nosso passado, pois está escrito: “No
passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que
todos, em todo lugar, se arrpendam, pois estabeleceu um dia em que há de
julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas
disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos” Atos 17.30-31

A graça de Deus fez com Ele entregasse seu Filho para nos remir e purificar
para si mesmo um povo exclusivamente seu. Quem é esse povo purificado
pelo sangue (sacrifício) de Jesus? É a igreja que Ele comprou com o seu próprio
sangue (Atos 20.28), então a igreja é posse dele e não minha, nem de
ninguém. Se algum te convidar pra fazer parte da igreja dele, fuja desse
homem, pois ele é usurpador, mercenário, enganador, pois a igreja só tem
um dono, Jesus, e o preço pago por ela foi altíssimo, seu próprio sangue.
Conclusão: A salvação é pela graça, mas não foi de graça. Precisamos
compreender o alto preço pago pelo perdão dos nossos pecados. Por isso
meus amados irmãos e ouvintes a graça de Deus fez com que ele entregasse
seu Filho para nos remir, nos dar oportunidade de salvação, nos remir de toda
a maldade, ou seja, transformar a nossa vida, e purificar para si mesmo um
povo exclusivo que revela sua gratidão a Ele por meio da prática de boas
obras. Deus tem um povo exclusivo, fazer parte desse povo é sua escolha, pois
quando ele vier, buscará esse povo, liberto de toda a maldade e purificado de
toda injustiça. Que Deus te abençoe!

Tema: Vivendo como Deus quer
Texto: Tito 3.1-3
Introdução: Estamos vivendo dias difíceis, onde as autoridades movidas pelo
egoísmo se revelam cada vez mais corruptas e longe de Deus. Como pessoas
que temem a Deus como devemos agir diante de uma situação que a cada dia
se apresenta como caótica?
A primeira conduta que devemos é a prontidão para fazer “tudo o que é
bom”, isso envolve sujeição e obediência, pois não há autoridade que não seja
instituída por Deus. Podemos discordar, mas não nos rebelar. Pois a Escritura
nos revela: “Aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando
contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem
condenação sobre si mesmos” Romanos 13.2.
Estar disposto a fazer tudo o que é bom envolve não caluniar ninguém. As
vezes podemos pensar que mau é aquele que pratica atrocidades (mata,
rouba, adultera, comete fornicação, imoralidades, depravação, etc), mas por
que não encaramos que caluniar ou falar mal dos outros nos torna tão maus
quanto as pessoas que praticam os atos mencionados? É muito fácil olhar
para o político e condená-lo por sua corrupção, mas se eu soborno o guarda
para me livrar de multa, não será isso corrupção? A diferença é apenas os
valores, mas o pecado é o mesmo perante Deus.
Estar disposto a fazer o que é bom envolve sermos pacificadores e amáveis.
Um pacificador é um promotor da paz e não da baderna ou da discórdia. O
amor no mundo está esfriando em grande escala e grande parte de tudo é a
falta de preocupação com o pecado pessoal, pois geralmente o individuo está
preocupado com o pecado e o erro do outro. Não como ser um pacificador e
uma pessoa amável como Deus quer enquanto estivermos pensando e agindo
conforme os erros dos outros.

Estar disposto a fazer o que é bom é mostrar sempre verdadeira mansidão
para com todos os homens. Isso significa ter controle sobre si, sobre suas
ações e não sobre as ações dos outros.
Estar disposto a fazer o que é bom hoje é reconhecer que houve um tempo
em que eu vivia do mesmo modo que essas pessoas, pois agíamos como
insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e estávamos escravizados
por toda espécie de paixões e prazeres, vivamos na maldade e na inveja,
sendo detestáveis e odiando uns aos outros, por conta disso não vivíamos
como Deus quer que vivamos, mas agora refletindo sobre tudo isso e sabendo
que a graça se manifestou salvadora a todos nós temos oportunidade de
mudar.
Eu já tomei a minha decisão! E você?
Conclusão: Eu convido você e ser um multiplicador do bem e da paz no
mundo, pois só podemos dar aquilo que experimentamos e temos dentro de
nós, Jesus quando estava se despedindo dos seus discípulos disse: “a minha
paz vos dou”, se temos experimentado essa paz de Jesus, temos um modelo
e um estilo de vida para dar ao mundo, caso contrário seremos como o
mundo. Eu não concordo com a maneira que os políticos regem ou governam
o nosso país, mas isso não me dá o direito de reunir um grupinho para falar
mau deles, pelo contrário preciso fazer o que Deus mandou, que foi orar por
eles. Se essa mensagem chegou até você, sugiro que você pare um pouco e
dedique alguns minutos a fim de orar pelas autoridades do nosso país e do
mundo a fim de que nossa atitude diante de Deu seja a prontidão para fazer
sempre tudo o que é bom. Deus te aençoe!

Tema: A manifestação da graça de Deus
Texto: Tito 3.4-7
Introdução: A graça de Deus se manifestou para nos mostrar que não há nada
que façamos que nos faça merecer a bondade e o amor de Deus, por isso a
compreensão dessa bondade e desse amor deve nos impulsionar a viver de
forma diferente.
A graça de Deus nos incentiva a olhar para nós mesmos e ver como Deus nos
encontrou: escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Sendo
escravos de nossas cobiças e nossos prazeres, não tínhamos a mínima
condição de chegar até Deus, por isso Ele manifestou a sua bondade e amor
pelos homens.
A graça de Deus se manifestou para nos ensinar o que é ser verdadeiramente
bondoso e amoroso e assim nos libertar do egoísmo que domina as nossas
vidas. Bondade e misericórdia é prerrogativa divina, mas Deus nos dá
oportunidade de alcançar essas virtudes pela sua graça.
A graça de Deus se manifestou cheia de misericórdia para nos salvar e
regenerar, ou seja, refazer, restaurar cada um que se coloca em suas mãos.
Somos vasos quebrados pela influência do pecado, mas que pode ser
restaurado quando nos colocamos nas mãos do oleiro.
A graça de Deus se manifestou para nos renovar, fazer um novo
homem/mulher por meio da atuação do Espírito Santo em nós.
A graça de Deus revela a generosidade de Deus por meio de Jesus Cristo,
nosso Salvador. Não importa o momento que você está vivendo, a dor que
esteja sentindo, a frustração, a incerteza quanto ao futuro. Tudo isso é
suplantado quando compreendemos e experimentamos o derramamento da
graça de Deus generosamente, abundantemente, transbordante.

A graça de Deus nos justificou e nos tornou herdeiros de Deus nos dando
esperança da vida eterna. Não há luta ou dificuldade que possa nos dominar
ou fazer cair, quando temos convicção de que o que nos aguarda é a
eternidade.
Conclusão: Deus não ignora a sua dor, apenas espera que confie nele, pois
nesse mundo tudo passa, mas as promessas do Senhor duram para sempre e
são elas que devem nos estimular a continuar. O que motiva você a caminhar
em direção a Deus? O que motiva você a viver em santidade, separado do
mundo e consagrado a Deus? O que motiva você a sair do seu lugar e se
entregar completamente a Ele? Tudo o que Deus fez foi pela sua graça,
bondade e misericórdia a fim de que nos tornemos seus herdeiros, tendo a
esperança da vida eterna. Deus te abençoe!

Tema: O resultado da graça na vida do cristão
Texto: Tito 3.8, 14

a Deus e fazemos boas obras porque reconhecemos que fomos chamados
pela sua graça, bondade e misericórdia.

Introdução: Tiago diz que a fé sem obras é morta (Tiago 2.20-22). Lucas em
Atos diz que Jesus andou por toda parte fazendo o bem (Atos 10.38). Em Tito
nós temos Paulo desde o início da carta falando da importância das obras na
vida do cristão. Na verdade, o nosso chamado é para executar as obras que
de antemão, Deus já preparou para que andássemos nelas.

Termina a carta incentivando os que creem a empenhar-se na prática de boas
obras (3.8) com o propósito de suprirem as necessidades diárias e não serem
improdutivos (3.14). Ou seja, no Reino de Deus não deve haver servos inativos
ou improdutivos, pois fomos chamados para realização e prática de boas
obras.

Ele nos diz no inicio da carta que alguns insubordinados “afirmam que
conhecem a Deus, mas por seus atos (obras) o negam; são detestáveis,
desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra” (1.16), ou seja,
diante de Deus são reprovados, porque a verdadeira fé é vista por meio das
obras.

Conclusão: Os cristãos são homens e mulheres aparentemente comuns, mas
que abrigam dentro de si o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas,
seu Salvador. Por isso vivem no mundo, mas não são desse mundo, estão
voltando pra casa, e aguardam a esperança da vida eterna a qual o Deus que
não mente prometeu antes dos tempos eternos. Motivados pela graça
mudam suas vidas aguardando a bendita esperança: a gloriosa manifestação
de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que os justificou da pena que
mereciam, a morte, e os tornou herdeiros de suas promessas. Por isso esses
homens e mulheres de Deus têm motivos suficientes para fazerem boas
obras. Que Deus te abençoe!

Ele Incentivou o próprio Tito a ser um exemplo “fazendo boas obras” (2.7).
Nós não vamos conseguir motivar ninguém a fazer algo, se nós mesmos não
estamos dispostos a fazer um movimento em direção ao que precisa ser feito.
Também diz que Deus “entregou seu Filho a fim de nos remir de toda a
maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à
prática de boas obras” (2.14). Fazemos porque fomos chamados para esse
propósito e a motivação para fazer o nosso trabalho para Deus é a entrega do
seu Filho a nosso favor.
Também Incentivou a todos a obedecerem às autoridades sendo obedientes
e estarem “sempre prontos a fazerem tudo o que é bom” (3.1). Ou seja, o
cristão não deve ser volúvel, uma hora faz o que deve e outra não. Devemos
ser coerente em relação ao nosso chamado. Fomos chamados para
obediência e a pratica de tudo o que é bom.
Também mostrou que a graça e a misericórdia de Deus chegaram até nós
“não por causa de atos (obras) de justiça por nós praticados” (3.5). Servimos

Tema: Evite discussões improdutivas

Texto: Tito 3.9-11

Introdução: Paulo nos diz no inicio da carta que alguns insubordinados
“afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos (obras) o negam; são
detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra” (1.16).
Discussões não produzem a obra que Deus deseja dos cristãos, portanto, evite
discussões com quem não quer aprender a verdade.
Como cristãos devemos sempre estar prontos a fazer o que é bom, portanto,
se discussão pode levar a divisão, então devemos evitar discussões inúteis,
mas, pois são inúteis e não produzem o que Deus deseja, “ estejam sempre
prontos a fazer tudo o que é bom” Tito 3.1.
Evite discussões, desenvolva o fruto do Espírito! Defenda a verdade, mas não
ofenda as pessoas, como Paulo disse em Efésios 4.15 “devemos falar a
verdade em amor”. Compreendemos que recebemos o fruto do Espírito
quando nascemos da água e do Espírito, (Atos 2.38) e este passou a habitar
em nós (Romanos 8.11). O fruto do Espírito é o resultado da ação de Deus em
nós, Ele nos deu o seu Espírito para que tenhamos condições de produzir o
seu fruto (Gálatas 5.22-23). Ninguém conseguirá desenvolver a obra de Deus
de forma adequada se não estiver pensando nessas coisas:
Amor – que enfatiza a afeição que se baseia num profundo apreço e elevada
consideração, dando aos outros, aquilo que se tem. Não podemos dar aos
outros aquilo que não temos e se temos a virtude do Espírito em nós, não
podemos dar algo diferente para as pessoas, mesmo para aqueles que
querem somente criar confusão no meio do povo de Deus.
Alegria – um estado de júbilo contínuo pelo bem recebido de Deus, bem estar
procedente da ação recebida. A alegria cristã não se baseia em circunstâncias,
mas numa clara consciência das promessas de Deus.
Paz – um estado em que se está livre de ansiedade e perturbação interior,
livre de preocupações. São bem-aventurados, felizes, por causa da esperança
que lhes foi proposta por Deus vivendo em paz por saberem que não serão
destruídos. Fomos chamados para sermos pacificadores!

Longanimidade – um estado de calma emocional diante de provocações ou
situações adversas, caracterizado pela ausência de reclamação ou irritação ou
tratamento inadequado ao ofensor. Procuram ter paciência com todas as
pessoas, evitam discussões, sem jamais abrir mão da verdade.
Benignidade – conceder algo benéfico a outra pessoa num ato de bondade,
humildade e delicadeza. Aquilo que se revela bom para as pessoas.
Bondade – o ato de dar com generosidade sem esperar nada em troca.
Fazemos para o outro o que gostaríamos que o outro fizesse por nós.
Fidelidade – O estado de ser uma pessoa na qual se pode depositar toda a
confiança. Dignos de confiança. Creem porque tem segurança total naquele
que fez as promessas. São fieis a Deus apesar das aflições que suportam nesse
mundo.
Mansidão – delicadeza de atitude e comportamento, em contraste com a
grosseria no tratamento com outros. Manso, é aquele que tem a força sob
controle.
Domínio próprio – exercer total controle sobre os desejos e ações pessoais,
dizendo para si mesmo algo como: “eu vou segurar a mim mesmo”, “vou dar
ordens para mim mesmo”, “o meu coração obedecerá a mim, e não eu ao
meu coração” ou ainda “serei o senhor daquilo que meu coração deseja”.
Conclusão: Discussões não produzem bons frutos e nem boa obra, por isso
devemos evitar. Ao servo do Senhor não convém brigar mas, sim, ser amável
para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os
que se lhe opõem, na esperança de que Deus conceda o arrependimento,
levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem a sobriedade
e escapem da armadilha do Diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade.
2 Timóteo 2.24-26. Que possamos nos esforçar para desenvolver o fruto do
Espírito e não dá discórdia. A palavra de Deus nos diz: “os que creem em Deus
se empenhem na prática de boas obras”.

Tema: Como não ser improdutivo na obra de Deus?
Texto: Tito 3.12-15
Introdução: “Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas
obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos”
Tito 3.14. Como não ser improdutivo na obra de Deus?
Primeiro: porque compreendem seu chamado para dar fruto:
1. “Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta; e todo que
dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda” João 15.2. deixe que
Deus corte as arestas do passado a fim de que o seu fruto seja
produzido em nós sempre.
2. “Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo
pode dar fruto por si mesmo, se não estiver na videira. Vocês também
não podem dar fruto, se não permanecerem em mim” João 15.4.
Permaneça em Jesus e dependa dele sempre, pois não há realização que
nos dê prazer continuo, senão aquela que está de acordo coma vontade
de Deus para nossas vidas.
3. “Eu Sou a Videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e
eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer
coisa alguma” João 15.5 – o reconhecimento da nossa fraqueza é o
caminho para que tenhamos uma boa colheita ligados a Videira
Verdadeira, que é Jesus.
4. “Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim
serão meus discípulos” João 15.8 – a evidência de que somos
verdadeiros discípulos é o fruto que produzimos para honra e glória de
Deus.
5. “Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto,
fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em
meu nome” João 15.16. Somos o foco da escolha divina com o propósito
de produzirmos frutos e com a confiança de que tudo o que pedimos
segundo a sua vontade, ele nos concederá.

Segundo: Desenvolvendo o fruto do Espírito que receberam aqueles que
nasceram da novo (Atos 2.38; Gálatas 5.22-23). O fruto do Espírito é o
resultado da ação de Deus em nós, Ele nos deu o seu Espírito para que
tenhamos condições de produzir o seu fruto e não sermos improdutivos em
sua obra.
Amor – Se Jesus está dentro de nós, somos preenchidos com seu amor e assim
podemos amar as pessoas, independente se merecessem ou não.
Alegria – nossa alegria está no Senhor, e não em coisas desse mundo.
Paz – um estado em que se está livre de ansiedade e perturbação interior, livre
de preocupações, pois sabemos para onde vamos.
Longanimidade – um estado de calma emocional diante de provocações ou
situações adversas. Pronto a dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que
fazem.
Benignidade – Aquilo que se revela bom para as pessoas realizado com
humildade.
Bondade – o ato de dar com generosidade sem esperar nada em troca.
Fidelidade – O estado de ser uma pessoa na qual se pode depositar toda a
confiança. Dignos de confiança.
Mansidão – delicadeza de atitude e comportamento, em contraste com a
grosseria no tratamento com outros.
Domínio próprio – exercer total controle sobre os desejos e ações pessoais.
Conclusão: é deste modo que não seremos improdutivos: reconhecendo o
nosso chamado para dar fruto e desenvolvendo o fruto do Espírito em nossa
vida. Paulo termina a carta oferecendo-lhes a graça. Não é apenas desejando
tudo de bom, mas fazendo-os refletir sobre tudo o que Deus fez por eles,
porque tudo o que Deus fez e faz é bom e certamente o que Ele espera dos
seus servos também é que realizem coisas boas. A graça seja com você também
nesse dia tão bom que Ele nos deu. Amém! Amém!

