Casas Abertas
Estudos Diversos
Associe...Fé a virtude
“2Pe 1:2 Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de
Deus e de Jesus, o nosso Senhor.
2Pe 1:3 Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a
vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para
a sua própria glória e virtude.
2Pe 1:4 Por intermédio destas Ele nos deu as Suas grandiosas e preciosas
promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e
fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça.
2Pe 1:5 Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude;...”
Pedro selecionou uma lista que deve ser encontrada na vida cristã sadia e vamos
começar por:
•

Fé a virtude

“Associai com a vossa fé a virtude”.
“Associai”. Palavra é fascinante que veio a significar cooperação generosa e
dispendiosa. O cristão deve ocupar-se desse tipo de cooperação com Deus para produzir
uma vida cristã que é para a honra e glória d`Ele.
Pedro começa sua lista com a “fé”. A fé é a pedra fundamental sobre a qual estão
erguidas todas as colunas da vida cristã.
Essas virtudes (uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento) tal como Gl 5:2223, são inalcançáveis, até que se tenha dado o passo inicial de fé.
O crente é:
•

Salvo pela fé,

•

Vive pela fé,

•

Vence pela fé; e

•

Caminha de fé em fé.
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Fé completa
A fé completa é acompanhada pela virtude e virtude tem a ver com excelência.
A vida do cristão precisa refletir a excelência do caráter de Cristo. Nosso alvo é
chegar à estatura de Cristo, à semelhança do Filho de Deus, o homem perfeito e excelente.
“A virtude cristã não consiste em brilhar as qualidades humanas, por melhores que
sejam! Mas produzir em nós, qualidades divinas que tornam uma pessoa mais semelhante
a Jesus Cristo”

O Resgate da Imagem Perdida
Dinâmica
Chamar um voluntário. Essa pessoa deverá imitar alguém do grupo, forma de andar,
de falar, de sentar….. ( mas não pode revelar quem é, deixar que o grupo adivinhe).
Assim deve ser nossas vidas, às pessoas só de nos olharem devem reconhecer
Cristo através de nossa vida.
Em Gn 1:26, imagem no hebraico, não quer dizer cópia perfeita, ou idêntico mas
um reflexo, uma sombra.
Talvez toda criação ao ver aquele homem formado, “pensou”: na sua conduta, no
seu caráter, na forma de relacionar, puxa! Como lembra Deus!
Uma sombra não representa a perfeição de seu dono, mas tem sua forma,
imperfeita, não tão rica em detalhes, mas por vezes somos capazes de identificar quem deu
origem.
Este é o alvo da Redenção! A Busca da imagem perdida!
Se hoje não há em você, forma alguma que lembre Deus, Ele:
•

quer lhe salvar, então Deus Chamou; e

•

Se você é salvo, Ele quer santificá-lo, fazê-lo cada vez mais a Sua

imagem e semelhança!
1Pe 1:5-6” Assim como é santo aquele que os Chamou, sejam Santos vocês
também em tudo que fizerem, pois assim está escrito: Sejam santos porque eu sou
Santo!”
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