Lição de célula / 6 – 11 de agosto

T U D O C O O P E R A PA R A O N O S S O B E M

Atenção líder de célula: este estudo é parte da mensagem pregada pelo pastor Paulo no último dia 8 de julho de 2018,
às 10h. Se desejar, você pode ouvi-la para melhor se preparar para o encontro da célula. Deus o abençoe!

Na carta de Paulo aos Romanos, em meio a tantas revelações maravilhosas, o capítulo 8 se destaca como um dos pontos
culminantes do Novo Testamento. Vale a pena ler, reler e até decorar todo o capítulo. Mas neste estudo vamos nos concentrar
em apenas três versos.
Leitura Bíblica Romanos 8.28-30:
“Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com
o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu
Filho, a ﬁm de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou; aos que chamou,
também justiﬁcou; aos que justiﬁcou, também gloriﬁcou.”
O verbo “sabemos” aqui tem o sentido de “temos absoluta certeza” de que Deus age em todas as coisas para o bem
daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Uma afirmação como esta precisa
ser muito bem entendida, não é mesmo? Então responda:
Pergunta: O que signiﬁca “Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam”? O que será que Paulo está querendo
dizer com a expressão “para o bem”?
Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco serão sempre boas, que viveremos num mar de rosas.
Coisas ruins podem acontecer nas nossas vidas. Não é verdade que por sermos crentes tudo será bom e perfeito sempre.
Deus nunca nos prometeu algo assim. Crente pode ficar doente, perder o emprego, sofrer um acidente, pode ser assaltado
e enfrentará as mesmas lutas da maioria das pessoas. Então, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem
conosco são boas. Até porque existe uma lei da semeadura e da colheita.
Mas o que o apóstolo está dizendo é que, se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Muitas vezes
não conseguimos entender algumas circunstâncias difíceis que nos sobrevêm, mas o fato é que, mesmo sem entendê-las,
podemos confiar em Deus baseados no que sabemos ao seu respeito: Ele é um bom Pai, Ele é soberano, Ele tem um plano
perfeito para as nossas vidas e está sempre trabalhando por nós e não contra nós. Observe os versos abaixo:
“Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha
para aqueles que nele esperam.” (Isaías 64.4)
“Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que
ele ama, mesmo quando estão dormindo.” (Salmos 127:2)
Deus trabalha para o bem daqueles que nele confiam. Mas que bem é esse a que Paulo se refere? Será que eu vou ficar
rico? Ter saúde e sucesso? Paulo responde isso no verso 29 de maneira bem clara e sem deixar nenhuma dúvida: Pois
aqueles que de antemão os conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho.
O bem de Deus para nós é formar Jesus em nós, forjar o caráter Dele em nosso ser. Porque Deus não está apenas interessado
em nos levar para o céu, mas em transformar-nos na imagem do Rei da Glória, o Senhor Jesus. O grande e maior bem que
Deus planejou para cada um de nós, que cremos Nele, é nos fazer semelhantes a Jesus.
Repetindo: O grande e maior bem que Deus planejou para cada um de nós que cremos Nele é nos fazer semelhantes a Jesus.
E, no versículo 30, Paulo vai mostrar como Deus faz isso: E aos que predestinou, também chamou; aos que chamou, também
justificou; aos que justiﬁcou, também glorificou.
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Já que Deus predestinou você para ser semelhante a Jesus, ele providenciou todos os meios para isso: ele te chamou, ele
te justificou e te glorificou. Embora a glorificação seja um fato futuro, na mente e nos decretos de Deus você já está no céu.
Não importa quão estreito seja o caminho, quão difíceis sejam as lutas ou quão dura seja a oposição do inferno, a bíblia
afirma categoricamente que somos mais do que vencedores. Ou seja, nós não temos apenas uma expectativa de vitória,
nós já somos vencedores! Não ficaremos no meio do caminho, porque Deus já decidiu e determinou nos levar para a glória.
No verso 30 aprendemos que:
1. Ele nos chamou.
Foi Deus que tomou a iniciativa de relacionar-se conosco. Não foi você quem amou a Deus primeiro, foi Deus quem o amou
primeiro e o atraiu com cordas de amor. Jesus disse: “Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto,
fruto que permaneça” (João 15.16). Antes de Deus criar os céus e a terra, ele já estava determinado a amar você, te escolher
e levá-lo para o céu. Deus escolheu você independentemente de seus méritos ou deméritos. Ele nos escolheu porque Ele é
amor e não pelos nossos merecimentos.
Foi Deus quem chamou cada um de nós para a salvação. Se Deus não nos chamasse, jamais o buscaríamos. A inclinação
da nossa carne é a inimizade com Deus. Se Deus não nos despertasse, jamais iríamos a ele, pois estávamos mortos nos
nossos delitos e pecados.
2. Ele nos justificou
A bíblia diz que não há um justo sequer e que todos somos pecadores (Romanos 3.10, 23). Diz também que todos são
culpados diante de Deus e que ele não inocentará ninguém, o salário do pecado é a morte (Romanos 6.23).
A bíblia diz que todos nós vamos comparecer perante o justo tribunal de Cristo e todos vamos ter que prestar contas
das nossas vidas. Seremos julgados pelas nossas palavras, pelas nossas obras, seremos julgados pela omissão (Mateus
25.31-46) e pelos nossos pensamentos e desejos. E descobriremos que somos mais pecadores do que pensávamos.
O problema é que por mais chocante que possa parecer, a verdade é que para entrar no céu nós não poderemos ter nenhum
pecado. Você então pode dizer: “estou perdido!”. E é isso mesmo! Não há nenhuma chance de você ser salvo pelos seus
esforços e méritos.
Mas a grande notícia é que o que nós não podíamos fazer Deus fez por nós. Ele enviou o seu Filho ao mundo como nosso
substituto e ele foi à cruz em nosso lugar. Quando ele estava na cruz, Deus lançou sobre ele o pecado de todos nós. Ele foi
moído e traspassado pelos seus pecados. Naquele momento, ele foi feito pecado e maldição por nós. Naquele momento ele
pagou sua dívida e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Mas a justificação é mais do que perdão. Cristo não apenas pagou nossa dívida impagável, mas foi lá na nossa conta e fez
um depósito infinito. Ele depositou em minha conta a sua infinita justiça. Isso é justificação.
“Àquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus”. (2 Coríntios
5.21)
3. Deus nos glorificou
Depois de tudo o que Deus fez por nós, Paulo não poderia terminar esse texto de outra forma. Ele coloca a glorificação no
passado, como um fato consumado. Isso, porque, na mente e nos decretos de Deus você já está no céu! Aqui temos fadiga,
cansaço, dor, tristeza, frustrações, injustiças. Mas, então, Deus nos dará uma herança incorruptível, uma herança bendita.
Nós receberemos a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa da glória!
Nós iremos para a glória e para o trono, pois reinaremos com Ele para sempre.
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Conclusão
A Parábola do Servo Impiedoso (Mateus 18.21-35) nos fala de um homem que devia ao seu rei a enorme quantia de 10 mil
talentos, o equivalente a mais de 350 mil toneladas de prata, ou seja, ele tinha uma dívida impagável. E mesmo sendo uma
dívida enorme, o Rei decide perdoar toda aquela dívida. Jesus ensina que o mesmo Deus fez por todos nós. Deus decidiu
não colocar essa dívida impagável em nossa conta. Mas porque é justo e não encobre nossos pecados, decidiu colocar tal
dívida na conta de Jesus, que pagou com sua vida e com o derramar de seu sangue. E sabe o que mais Deus fez por nós?
Fez um depósito em nossa conta. Depositou toda a justiça de Jesus, um crédito infinito de justiça. Por isso Romanos 8.1
afirma categoricamente que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Paulo termina fazendo cinco perguntas:
1. Se Deus é por nós, quem será contra nós? R.: Ninguém.
2. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? R.: Claro
que sim, se já nos deu o maior, também nos dará tudo o mais que necessitarmos.
3. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? R.: Não há como surgir novas acusações porque o Supremo Juiz
diz que você está salvo e perdoado.
4. Quem os condenará? R.: Sua segurança está em Jesus que nos justificou e está diante de Deus intercedendo por nós.
5. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? R.: Nada nem ninguém.
Aplicação
• Se você entrou aqui hoje e ainda não tinha certeza de sua salvação, hoje é o seu dia. Como você escapará se rejeitar tão
grande salvação?
• Se entrou aqui hoje e já tinha certeza de sua salvação, então viva o restante de sua vida cooperando com Deus para
cumprir o plano Dele para a sua vida para glorificá-lo em tudo e diante de todos. Viva para a Glória de Deus!

Avisos
• O próximo Dia do Amigo acontecerá de 20 a 25 de agosto. Ore e prepare-se!
• O culto de líderes está chegando e nós contamos com a sua presença. Será no dia 19 de agosto, às 16h, na Central
Luxemburgo. Venha buscar mais de Deus para o seu ministério!
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