Casas Abertas
Estudos Diversos
Empenho, dedicação e esforço
Recursos de Deus para livramentos
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.

Vimos anteriormente que a natureza de um homem determina:
• O desejo;
• O comportamento;
• A escolha do ambiente; e
• A associação.

Vida cristã exige empenho, dedicação e esforço:
Se temos dentro de nós a natureza de Deus, então devemos ansiar por aquilo que é puro e santo.
(IPe 4:7) O próprio Jesus nos exortou (Mt 5.48).
1Pe 4:7 - O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbriosautocontrolados e sede vigilantes para as orações,
Mt 5.48 - Sede vós perfeitos (Santos) como perfeito (Santo) é o vosso Pai Celeste.

Tenha um crescimento diligente, zeloso, comprometido; rumo a maturidade Espiritual.
Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência... (2Pe 1.5a).

Essenciais da vida Cristã
Duas coisas essenciais na vida:
• Nascer; e
• Crescer.

Onde há vida, precisa existir crescimento!
Na vida cristã não é diferente, “a falta de crescimento espiritual é um sinal de morte espiritual”.
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Crescimento diligente
Crescimento espiritual, não é automático. Requer diligência (pesquisa, zelo, cuidado) e disciplina
espiritual.

Observe o respeito, a dedicação, a diligencia dada Palavra de Deus:
Esdras 7:6 Este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a Lei
de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha
pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele.

Esdras 7:10 Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a Lei do Senhor e a praticála, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas.

Ne 8:5 Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava
num lugar mais alto. E, quando abriu o livro, o povo todo se levantou.

Ne 8:13 No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os
levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da Lei.

Há um crescimento desejável!
1Pe 2:2 Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro,
para que por meio dele cresçam para a salvação,

Displicente ou diligente?
Paulo escreveu aos filipenses: Desenvolvei a vossa salvação [...]; porque Deus é quem efetua
em vós tanto o querer como o realizar (Fp 2.12,13).

Um crente displicente (que não se empenha ou demonstra falta de interesse pelo desenvolvimento
da fé.) é uma contradição cristã.

A Graça de Deus exige e também capacita que o crente seja diligente (zeloso) na busca pelo
desenvolvimento da salvação!

2Pe 3:18 Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre! Amém.
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