
Olá Igreja!
Bem-vindos!

Anúncios
- Noticiario B4 Mensal disponivel agora. Confira o que vai rolar em junho
- Inscreva-se para receber atualizações semanais sobre o que está acontecendo na B4 e também
para receber os vídeos de atualização mensal em b4church.org/subscribe e clique em “atualizações da
igreja”

Eu sou Jamie Lilley. Eu sou um dos pastores da nossa equipe de ministério adulto aqui. Eu também
estou claramente muito grávida, então eu tenho esse banquinho profissional aqui que vou usar durante
nossa conversa de hoje. Agradeço a vocês (quem o trouxer) - e aguardem caso eu entre em parto...

Aberem Mateus 16..

Estamos em uma série chamada “Um povo de ___” onde estamos analisando diferentes valores do
Reino dos céus. O objetivo desta série não é apenas definir essas características, mas muito além e
falar sobre o que significa realmente viver como pessoas de (entre aspas) “preenchem o espaço em
branco”.

Centra-se em uma estrutura que o pastor Alex nos deu na primeira semana: se somos seguidores de
Jesus, então somos cidadãos do Seu reino e se somos cidadãos do Seu reino então vivemos
distintamente de cidadãos de outros reinos.

Por meio de Jesus, vemos a revelação completa de Deus de quem é a humanidade. E através disso,
um modelo de como viver juntos na comunidade do Reino. Não como o mundo descreve, não como
religião oulei descreve, mas como o rei descreve Seu reino e Seu povo.

Vamos fazer um inventário pessoal de onde você está hoje:
Como você vê a humanidade? É provável que você veja a humanidade como boa ou ruim (isso é
muito elementar, mas você entende). Essas visões são encontradas em Gênesis 1, onde a
humanidade é criada como portadores da imagem de Deus e abençoados e em Gênesis 3 onde a
humanidade é pecadora, com medo, escondida, e a bênção foi removida.

Pensem um pouco nisso...

Imagine como é a liberdade. Imagine-se livre. O que isso parece? Quem é você, como você está
vivendo, o que você tem?

As “coisas boas” que pensamos são as mesmas quando Deus fala sobre bênção?



O mundo nos ensina que se você tem essa sensação incômoda por dentro - que você não está sendo
quem você foi criado a ser- então você não está sendo fiel a si mesmo e há algum tipo de fator
limitante ao seu redor. Nossa resposta para isso? "faça o que você quiser fazer". Quanto mais nos é
permitido ser quem queremos ser ou sermos fiéis a nós mesmos, então nossa cultura diz que você
finalmente terá aqueles sentimentos de satisfação.

Nossa cultura diz que ser abençoado (cristãos também) - é medido por coisas "boas"

Estamos todos tentando chegar a algum lugar. Todos nós temos um ideal pelo qual estamos lutando –
um momento "cheguei ".

Entendo! Eu consulto o Zillow para grandes casas caras o tempo todo! Eu procuro as perfeitas com
qualidades de hospedagem perfeitas para que com meus ganhos de loteria eu possa receber pessoas
em um espaço seguro vir a ser e pertencer. Entendo. Eu sonho isso e muitas vezes penso em
liberdade dessa maneira - quanto mais eu tenho, mais livre eu sou.

Isso é o que vemos acontecendo agora na sociedade americana - independentemente de qual posição
você tomar quando se trata de mandatos, guerra, restrições, recomendações - você escolhe.

A intensidade da luta pelos direitos individuais é apenas um reflexo do quanto acreditamos que
liberdade pessoal descontrolada é a resposta para a liberdade em nossas vidas. Se você não tem o
que você acha que você merece, isso é problema de outra pessoa. Você? Tudo bem.

Por outro lado, temos religião e lei religiosa

A religião diz que se você não sente que está vivendo de acordo com quem Deus o criou para ser ou o
seu pleno potencial, então é porque você é ruim.

Sua vida reflete as consequências de você errar

Isso alude ao "erro" - quantas vezes você já viu pessoas, seguidores de Jesus ou não, nos últimos dois
anos, escolher um lado e apontar o dedo que o outro está "errado" e você sabe o que mais? Levamos
isso tão longe que não é apenas a ação de uma pessoa, mas o ser deles - eles estão errados.

a resposta na religião é "Pare com isso"

E nossa resposta é "Vou me levantar". "Eu só vou me esforçar mais"

Isso realmente te leva a algum lugar?



Em alguns casos, as igrejas se diluiram e se tornaram versões baseadas na fé do modelo cultural.
Parece religião, mas está enraizado neste modelo cultural da mensagem de liberdade.

Mas há uma terceira opção: A opção do Reino, que é o Evangelho.

Existem características de Deus que são encontradas nas características do povo de Deus. Em vez de
apenas defini-los, como é realmente viver como pessoas com essas características?

O que é importante entender sobre a liberdade como uma característica de Deus tem a ver com a
gentileza. A bondade de Deus é conflituosa e como diz em Romanos 2:4 que a bondade de Deus nos
leva a arrependimento. Deus escolheu e escolhe ser para nós, fornecendo uma maneira de sermos
livres.

Quando o mundo diz que você é bom e a religião diz que você é ruim, o Evangelho mostra que você é
amado.

Você pode dizer: Como o amor se transforma de uma maneira diferente? Como o amor traz liberdade?
O Evangelho não me diz que há coisas quebradas em mim?

O Evangelho é um movimento maciço de Deus em direção a nós. Isso nos mostra que enquanto
estamos em nosso quebrantamento e confusão, Deus nos ama. O abraço de Deus em nós neste
estado é o que constrói nossa confiança em um relacionamento com Ele. Esta é a base para o
processo de nos tornarmos tudo o que fomos feitos a ser.

O que requer ação nossa.

Anteriormente, pedi que você abrisse em Mateus 16.

Em Mateus 16:24-26, Jesus dá a seus discípulos um enigma. "24 Então Jesus disse aos seus
discípulos: “Quem quiser ser meu discípulo deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e
seguir-me. 25 Pois quem quiser salvar sua vida a perderá, mas quem perder sua vida por mim
encontrará isso.”

Quando Jesus faz este chamado aos discípulos, Ele está dizendo que em Seu Reino, quanto menos
você tiver e quanto mais você desiste, confessa, morre, mais você ganha. É assim que você encontra
a liberdade.

Isso se estende ao longo do tempo para nós também.

O que significa que há boas e más notícias

Aqui está a boa notícia: há esperança em uma pessoa alcançável que você foi feito para ser
Aqui está a má notícia: temos que reconhecer nossa fragilidade e quebrantamento. Nossa confissão é
um momento face a face para enfrentarmos nossa fraqueza e cativeiro.



Suponho que nos últimos dois anos você tenha adotado algumas formas de ser, pensar, agir que estão
sobrecarregando você.
Quantos de vocês sentem que nos últimos dois anos andaram no escuro ou bater em uma parede não
vai a lugar nenhum em sua vida? Eu sei que me senti despreparado para a tarefa à minha frente de
muitas maneiras. E nisso, muitas vezes recorri a respostas insalubres ou imaturas.

Eu acho que posso assumir que você também.

Em vez de estufar o peito, erguer uma parede ou uma máscara, podemos ter mais momentos
de honestidade e vulnerabilidade?

Em Celebration of Discipline, Richard Foster diz o seguinte: “A disciplina da confissão traz uma
fim de fingimento. Deus está chamando a ser uma Igreja que pode confessar abertamente sua frágil
humanidade e conhecer as graças perdoadoras e capacitadoras de Cristo. A honestidade leva à
confissão, e confissão leva à mudança.”

No Jardim, a morte substituiu a vida permanente e a presença do Espírito de Deus na vida da
humanidade à resposta de medo e esconder-se de Deus.

A confissão é, de certa forma, a morte da morte porque a vida e a bênção de Deus vêm a nós quando
morremos em Cristo. Como Igreja, somos chamados coletivamente a enfrentar nossa fraqueza e
quebrantamento desta maneira.

Um tipo de morte para nós mesmos, ou talvez em um termo mais regular, confissão, é o tipo de
pequena, morte regular e esperançosamente diária que traz vida.

Muitas vezes tem que haver um fim, ou morte, para uma coisa ter um começo, ou nascimento, do que
vem a seguir. Nunca sabemos na morte quando a vida virá, mas esperamos com expectativa que ela
virá.

O que significa que a liberdade é realmente encontrada na morte.

Temos um programa pós-escola aqui para algumas das crianças Barnes e Katie que o administra
precisaram de alguns voluntários extras para estarem presentes em um projeto que as crianças
estavam fazendo algumas semanas atrás, então eu fui ajudar. Enquanto eu estava sentado com
algumas meninas da primeira série, notei que uma tinha um brilho pequeno de ouro em sua boca.
Então eu fiquei tipo “oh, ei, você tem algo na boca?”  ou algo parecido. Estou tentando ser legal, você
sabe, ou “sou uma mãe legal”. E ela parecia tão assustado e me disse que não!



Então eu fiquei tipo “bem, eu vi lá é uma joia ou uma miçanga?” Eu literalmente disse: "Eu sou legal,
eu não vou ficar bravo com você, eu só preciso saber o que é” Juro que naquele momento ela fingiu ou
realmente engoliu!

O medo da confissão está embutido em nosso quebrantamento.

Nicky Gumbel, o criador de Alpha, diz:
“'Culpa' = sentir-se mal pelo que fez.
'Vergonha' = sentir-se mal por quem você é. Jesus o libertou da culpa e da vergonha”.

Deus fez o caminho através de Cristo para você ir de onde você está para onde você está destinado
ser. E é confuso e pode não se parecer exatamente com tudo o que você conheceu antes. E isso
requer nossa participação. Nossa salvação não requer um movimento de nossa parte. Você já é
amado e perdoado assim como você é hoje. Mas nossa transformação nessas características sim. Nós
devem ser participantes ativos neste processo.

O que pode ser desconfortável.

Tenho ido ao consultório médico a cada duas semanas (agora toda semana desde que estou
chegando ao final da minha gravidez) porque tenho uma gravidez de alto risco devido a uma doença
autoimune.
Algumas semanas atrás, eles me fizeram preencher um questionário padrão de saúde comportamental
em relação a ansiedade e depressão. Depois de olhar para ele, o médico disse que eu tinha uma
pontuação muito alta. Mas eu sabia disso já. Olá - todos nós sabemos muito bem as coisas com as
quais lidamos no interior. Então ele conectou me com os conselheiros, mas eles não conseguiram me
agendar em 6-8 semanas. Que não me surpreendeu porque mais pessoas do que nunca estão
procurando terapia.

Na minha consulta na semana passada, meu outro médico, sabendo que ainda não fui visto em
terapia, sugeriu um medicamento.

Eu nunca fui fã de tomar remédios para nada. Eu não acho que há algo errado com isso, eu nunca fui
alguém que gostasse de tomar ibuprofeno ou tylenol. A história que eu conto ai mim mesmo é que sou
forte o suficiente e posso lidar com isso sozinho. Meu corpo deve ser capaz de fazer x-y-z.

Mas eu tive que admitir ao meu médico neste momento duas coisas:
A ideia de desenterrar todas as coisas que guardei é assustadora e não sei se tenho a capacidade
para isso nesta temporada.
Depois de desenterrar tudo, não sei se tenho capacidade de dar a cada uma dessas coisas o que elas
realmente merecem para a cura.



Eu tive que admitir que o que eu acredito que minha MENTE deveria ser capaz de fazer. Não posso
realmente agora.

Digo isso porque senti muita liberdade nos poucos momentos depois de dizer a ela que precisava de
ajuda.
Eu disse a ela como me sinto tão inadequada por não poder aparecer como antes, e depois
confessando minha fraqueza me senti mais livre.

Você tem aqueles momentos que você pode recordar? Onde você experimentou um transbordamento
de alívio?
Eu senti que quase poderia chorar e nenhum problema óbvio havia sido resolvido. Isso aconteceu
antes de qualquer tipo de trabalho restaurador havia acontecido.

Essa sensação de liberdade veio da minha honestidade, vulnerabilidade e confissão.
mas a liberdade não vem apenas do ato de confissão, embora esse seja certamente o primeiro passo
para experimentar isso. A liberdade é algo que experimentamos na resposta que recebemos às
nossas confissões.

Falamos muito sobre liberdade externa, mas há uma liberdade em Cristo que não pode ser removida.
É interno e tem a ver com o nosso ser.

Quando dizemos que o Evangelho nos mostra que somos amados, o que queremos dizer é que Deus
nos vê como ambas versões de nós mesmos: Gênesis 1: feito à imagem de Deus, abençoado, “muito
bom” E Gênesis 3: envergonhado, propenso a escolher as coisas que trazem a morte e
quebrantamento.

A graça oferecida a nós agora é o perdão oferecido em meio ao nosso quebrantamento. está
estendido para nós em nosso eu de Gênesis 3 antes de passarmos por qualquer trabalho de
restauração.

A resposta de Deus à nossa confissão é perdão e graça porque o Senhor sabe que quando
experimentamos a aceitação como somos, nossa confiança cresce e quando nossa confiança cresce
podemos ser confiantes no plano que Deus tem para nós.

Você pode ter certeza de que a pessoa que Deus o criou para ser e quer restaurá-lo é boa, dá bons
frutos, dá uns aos outros.

O que significa lidar com outros portadores de imagem? Aceitação e transformação.

Em Gálatas 6:2 Paulo diz: “Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do
Cristo."

Ser parte do Reino dos Céus significa que você encontrou a liberdade de ___ preencha o espaço em
branco e liberdade de pertencer

O Reino dos céus deve ser uma comunidade de pessoas sem julgamento que são seguras para levar
suas confissões.



Temos que deixar de ser pessoas que julgam os outros, mas sim falar palavras de vida e cura para
um outro. Que se responsabilizam mutuamente pelas convicções que o Senhor nos deu e vir um ao
lado do outro para chegar lá. Você tem que usar o que você tem para ajudar a abrir um caminho para
os outros.

Para sermos pessoas de liberdade com a estrutura do Reino, temos que aceitar uns aos outros
exatamente onde estamos e empolgados em viajar juntos para nos tornarmos tudo o que éramos
feito para ser.

Temos que ver e tratar cada pessoa em sua plena humanidade: como pessoas quebradas, mas
sendo restauradas à pessoa que Deus os fez para ser.

Igreja, tudo bem, não estar bem. Mas, não é certo ficar assim. Isso não é quem você é feito para ser.

Fomos feitos para dar fruto e entrar na ‘plenitude’ da vida que Jesus prometeu. Fomos feitos para ter
um ‘jardim’ cheio de vida e cheio de frutos abundantes. Você pode estar ocupado sem sendo frutífero!
É verdade! Mas se você não for frutífero, você não será realizado.

Gálatas 5:22-25 diz: “22 Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, 23 mansidão e domínio próprio. Contra tais coisas não há lei.
24 Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. 25
Já que vivemos pelo Espírito, mantenhamos o passo com o Espírito”.

As frutas são um sinal de liberdade, são modos conciliadores de tornar o mundo certo.

Este é o pensamento focado no futuro, e você não pode se concentrar no seu futuro enquanto olha
para o seu passado. A liberdade não vai nos fazer nenhum bem no passado.

Pare de olhar para trás como as coisas eram e comparar com o que está por vir
Melhor ainda comparando com como as coisas estão agora
É isso - você está aqui no agora

Somos convidados a estar além do momento presente.

Não apenas pessoalmente, mas comunitariamente.

Onde estamos indo?

Como Povo do Reino, para onde estamos indo?



Somos pessoas de liberdade? E não estou falando da liberdade dos meus direitos, do meu poder de
perpetuar a desunião – qualquer dos lados.

Verdadeira liberdade.

Antes que possamos ser reconciliadores, temos que ser reconciliados. Antes que possamos fazer
parte da renovação de todas as coisas e tornar o mundo um lugar melhor - inteiro e curado, temos que
ter isso em nós mesmos.

A mudança de um coração vai mudar o mundo mais do que a restrição ou permissão de um
comportamento.

Somos pessoas que morrem para nós mesmos?

E isso significa dizer sim diário e circunstancial ao que é bom e certo. Regularmente sendo pessoas de
vulnerabilidade.

Eu gostaria de dar a todos uma oportunidade hoje mesmo de sondar seu coração, para permitir que
Cristo vasculhe seu coração e quebre qualquer corrente que esteja te segurando.

A banda vai voltar e tocar uma música enquanto você se senta neste espaço, e há um texto de oração
na tela para você seguir - é uma oração de confissão muito simples. Desculpe, obrigado, por favor

1- Desculpe pelo que fiz de errado no passado. Que este seja o seu momento de clareza de Jesus
e seja específico.
2- Obrigado por morrer por mim, por seu amor e perdão
3- Por favor, entre em minha vida pelo seu Espírito Santo

1- Desculpe pelo que fiz de errado no passado. Que este seja o seu momento de clareza de Jesus
e seja específico.

Todos nós temos algo quebrado em nós ou que estamos segurando. Gálatas 5:19-21 dá nos uma lista
do que essas coisas poderiam ser
“19 Os atos da carne são evidentes: imoralidade sexual, impureza e libertinagem; 20 idolatria
e feitiçaria; ódio, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambição egoísta, dissensões, facções 21
e inveja; embriaguez, orgias e coisas do gênero”.

2- Obrigado por morrer por mim, por seu amor e perdão
3- Por favor, entre em minha vida pelo seu Espírito Santo

Sinta-se à vontade para fazer a oração sozinho ou confessar com alguém próximo a você.



Assim que a música acabar, eu volto para dar a bênção.

MÚSICA

Temos que fazer isso todos os dias. Não apenas de vez em quando. Espero que você tenha dado um
passo ousado para liberdade hoje, e se foi a primeira vez em sua vida que você disse sim a Jesus,
certifique-se de deixar alguém com um crachá saber para que possamos passar alguns recursos para
você!

Favor levantem-se...

Romanos 8:1-2 diz: “Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo
Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. [2] Pois a lei do Espírito da vida
em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte”.

Gálatas 5:1 “Foi para a liberdade que Cristo nos libertou.”

Você é livre. Não volte.

Bênção:

Que vocês sejam pessoas vulneráveis e morram diariamente para si mesmas, que carregam os
fardos, e que vivem uma vida plena porque vocês aceitam a liberdade de seu quebrantamento e
experimentem a liberdade de ser tudo o que vocês deveriam ser.


