ESTUDO SEMANAL – 18/10/2017
Tema: Dias melhores virão?
Pr. Jedilson Rodrigues.

TEXTO BASE: II Tm. 3:1 – 4:5 (Jo. 4:14; Pv. 25:26)

Introdução: Lendo com atenção o texto acima (IITm.3:1 – 4:5), podemos afirmar que dias melhores virão?
Há alguma possibilidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo com suas orações, jejuns, evangelização, seu
pleno engajamento pró Reino de Deus mudar esse quadro? Caso respondamos SIM, nesse caso anularemos
a veracidade dessa revelação profética? Caso respondamos NÃO, a Igreja não estará sendo omissa? Qual
deve ser a nossa postura como servos de Deus diante de tal situação, uma vez que, a cada dia se torna mais
real? Devemos ser indiferentes, estamos do lado perdedor? Podemos vislumbrar alguma esperança de que
dias e melhores virão?
Uma das coisas fantásticas das Sagradas Escrituras é que ela revela a si mesma, a Bíblia interpreta a
própria Bíblia. No texto acima citado, encontramos subsídios e revelações que nos mostram como a Igreja
do Senhor Jesus deve se posicionar. Observe os seguintes versículos: IITm. 3:10, 14-17; 4:2,5.

1. A VIDA CRISTÃ VITORIOSA DEPENDE DA AÇÃO E UNÇÃO DO ESPIRITO SANTO (3:10).
a) Longanimidade (evidência do fruto do Espírito, Gl. 5:22). Longanimidade é a paciência para
suportar ofensas. “O homem iracundo suscita contendas, mas o LONGÂNIMO apaziguará a luta”
(Pv.15:18). “O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta o loucura”
(Pv.14:29). “Melhor é logânimo do que o valente (herói, guerreiro), mais vale controlar o seu
espírito do que conquistar uma cidade” (Pv.16:32).
b) Paciência – virtude que faz suportar os males com resignação. Qualidade daquele que espera com
tranquilidade. (Tg. 5:7-11).
c) Amor – o fruto do Espírito Santo. (IJo. 2:5; 4:9-18; IITm. 1:7).
2. PRECISAMOS PERMANECER NAQUILO QUE FOMOS ENSINADOS (3:11-15).
a) Naquilo que fomos inteirados (tornar-se sabedor, certificar-se, informar-se, 3:14).
b) Responsabilidade com as futuras gerações (v. 15; Pv. 22:16; Dt. 11:18-21).
c) Sermos sábios para a salvação (Ef.1:8.9,17,18).

