Cristo por dentro que se vê de fora (1Pe3:15‐17)
1‐ Oração e leitura
2‐ Quando olhamos para uma casa, como sabemos que seu morador está?
(deixem o povo falar)
3‐ Luzes acessas, movimento, música vinda do interior, vozes tudo isso são sinais
de que há alguém em casa.
4‐ Se o filho roqueiro adolescente estiver em casa sozinho, o som provavelmente
estará alto.
5‐ É fácil perceber quando alguém está recendo pessoas e dando uma festa.
6‐ Assim como é fácil perceber quem está em uma casa, também é fácil perceber
quando o morador de um coração é Jesus.
7‐ V15 diz que devemos santificar Cristo como SENHOR em nossos corações.
8‐ É guardar Jesus lá no íntimo. Amá‐lo. Ter intimidade com ele.
9‐ Muitas pessoas têm relacionamento com Jesus por ADESÃO, MILITÃNCIA ou
MARKETING.
10‐ “Adesão” como fazem alguns com time de futebol. Fazem questão de exibir a
camisa. De discutir sobre as rodadas do campeonato e sempre marcando
posição com relação aos seus times.
11‐ “Militância” como de um partido político onde os militantes defendem as idéias
e brigam se necessário para defendê‐las.
12‐ “Marketing”, por que afinal de contas ser cristão virou moda, assim como se
engajar em causas sociais.
13‐ O texto diz que devemos SANTIFICAR a Cristo em nossos corações. Isto é
separar Cristo para REINAR em nossos corações. Reinar em nosso íntimo.
14‐ Isto dá muita segurança e faz com que a vida, ou casa, que santificou a Cristo
no íntimo tenha muita firmeza.

15‐ Mas quais são algumas características de quem “santificou a Cristo” no
coração?
16‐ V15 diz “estejam preparados para responder a qualquer pessoa que lhes
perguntar”.
17‐ Reparem que quando Cristo está SANTIFICADO em um coração CLARAMENTE
SE PERCEBE ISTO.
18‐ As pessoas vêem um movimento diferente naquela casa, a ponto DELAS
PERGUNTAREM.
19‐ Obviamente que quem tem Cristo Santificado no coração ESTÁ PREPARADO
PARA RESPONDER.
20‐ Aqui não se trata de ter conhecimento teológico, mas INTIMIDADE. Falar
daquilo que Jesus tem feito na sua vida.
21‐ O cara chato que precisa ficar pregando nas festas, importunando os parentes,
e DEMARCANDO TERRITÓRIO DIANTE DAS PESSOAS é porque ainda não
entendeu isto.
22‐ Agem como o “corintiano chato” que importuna a todos.
23‐ Agem como o militante de esquerda ou de direita que ficam cutucando a todos
para mudar opiniões esportivas ou políticas.
24‐ Se o V15 diz que o que santifica a Cristo é PERGUNTADO o V16 ainda diz que
ele responde com MANSIDÃO E RESPEITO.
25‐ Obviamente que o mínimo que uma pessoa que SANTIFICA A CRISTO TEM QUE
TER É MANSIDÃO E RESPEITO pelas pessoas.
26‐ Significa, se apiedar e não responder com julgamento. Dando a sentença.
Respeitar os sentimentos, a condição do outro.
27‐ Responder ao que se for perguntado e deixar o Espírito Santo trabalhar no
coração.
28‐ Lembrem‐se apenas que Santificar a Cristo não são só flores.

29‐ V16 ainda diz que por isso VÃO FALAR MALDOSAMENTE AO SEU RESPEITO.
30‐ Como devemos enfrentar isso? MANTENDO BOA CONSCIÊNCIA. Aqui “manter
boa consciência” é não falar ou agir de forma que sinalize que Cristo não está
santificado no coração.
31‐ No mesmo raciocínio da “Injustiça Justa” Pedro ainda completa...
“V17‐ É melhor sofrer por fazer o bem...do que por fazer o mal.”
Você tem SANTIFICADO A CRISTO NO SEU CORAÇÃO?
Responda a si mesmo: As pessoas perguntam sobre a “ESPERANÇA QUE HÁ EM
VOCÊS?”. Se SUA Resposta for “NÃO”, cuidado, pois as pessoas que estão vendo de
fora, não estão vendo o morador que está santificado em você.
Pelo menos não a O Cristo!

