Cuide da sua vida (At20:28)

1- Ler o versículo e ore para iniciar
2- “Vai cuidar da sua vida!”. Esta frase normalmente é usada para
pessoas que não dando conta de suas próprias vidas querem se meter
na vida de outras pessoas.
3- Você já teve que mandar alguém cuidar da própria vida?
4- No texto de At20 o Apóstolo Paulo está viajando para Jerusalém e tinha
pressa (V16)
5- Ele sabia que seria a sua última viajem e por isso por onde ele passava
reunia os discípulos para orientá-los.
6- Chegando em Mileto, como ele não queria se demorar, mandou chamar
os presbíteros da igreja em Éfeso.
7- Muitos conselhos foram dados aos presbíteros e no meio destes ele
disse “Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho” (V28)
8- Este texto é muito importante aos pastores e líderes de qualquer igreja,
mas também traz aplicações importantes para todos aqueles que
estando em Cristo querem compartilhar Dele a outras pessoas.
9- Isto pode ver percebido em diversos sentidos...
10-Pais cristãos são normalmente interessados pela vida espiritual dos
filhos. Porém antes de cuidarem da vida dos filhos é preciso que cuidem
de suas PRÓPRIAS VIDAS ESPIRITUAIS”.
11-Pegam no pé dos filhos para irem à igreja. Para lerem a Bíblia. Para
orarem, mas muitas vezes na primeira oportunidade que possuem NÃO
VÃO Á IGREJA, DEIXAM DE LER A BÍBLIA E DE ORAR.
12-Mulheres e homens são interessados na vida espiritual de seus
cônjuges. Mas antes disso é preciso estar interessado em sua própria
vida espiritual.
13-Da mesma forma acontece com aqueles que se preocupam com a vida
espiritual de parentes e familiares, amigos, vizinhos...

14-Querem que as pessoas a sua volta tenham uma espiritualidade sadia,
mas vivem capengando na fé.
15-Tudo é motivo para prostração, isolamento, desânimo, blasfêmia,
murmuração.
16-No fundo pessoas assim querem todos envolvidos com Cristo porque
percebem que isto abençoa os filhos, o cônjuge...
17-Em Romanos 14:12 a Palavra nos afirma que é preciso cuidar da nossa
própria via espiritual antes de nos metermos na vida dos outros porque
cada um tomará conta de si.
18-Em Mt 16:26 o próprio Jesus adverte que nada adianta ganhar a todos e
perder a própria alma...
19-Se você quiser que seus familiares, cônjuges, filhos, amigos e vizinhos
valorizem o relacionamento com Cristo, é preciso que em primeiro lugar
você valorize este relacionamento.
20-Não podemos, a pretexto de salvar alguém, descuidar de nossa vida
espiritual.
21-Será que temos valorizado as coisas de Deus em nossas vidas? Será
que temos mostrado às pessoas que Cristo é a pessoas mais importante
em nossas vidas?
22-Sem isso não dá para nos meter na vida espiritual dos outros.
23-Só que o pior é que o versículo 28 diz “cuidem de vocês mesmo E DE
TODO O REBANHO SOBRE O QUAL O ESPÍRITO OS COLOCOU...”
24- Ou seja. Não é cuidar de si e esquecer os outros. É cuidar de si para
cuidar dos outros...

