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Oferta
Anúncios
• + Caixas de Comida de Ação de Graças | Coletando até 20 de novembro. Se você gostaria de ser voluntário,
inscreva-se em nosso site hoje. Estaremos entregando 300 caixas para famílias em nossa comunidade neste
Dia de Ação de Graças.
• + Almoço de Ação de Graças dos Prime Timers | Nesta quarta-feira, 11h. Você está convidado!
• + B4 Básico | No próximo domingo, 20 de novembro, às 10h. Se você é novo no B4 e quer aprender mais
sobre nós ou quer saber como se envolver, junte-se a nós por uma hora. Mal podemos esperar para conhecer
você.
Mensagem
• Agora, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Romanos 14.
• À medida que mergulhamos na mensagem de hoje... e pode não ser muito longa... quero me conectar
para onde vamos em Romanos com o que acabamos de ver, no Batismo.
• Não há nada mais bonito ou unificador do que momentos como o que compartilhamos hoje.
• É bem simples.
• E é bem claro.
• Isso é o que realmente importa, histórias da vida das pessoas, você e eu, mudados pela pessoa de Jesus.
• É isso.
• Essa é a coisa mais importante.
• Mas o que é fascinante é como nossa atenção pode ser curta.
• Quando estamos focados na coisa certa, essa coisa TODA, parece bem simples e cheio de alegria.
• Mas manter o foco?
• Essa não é a coisa mais fácil de fazer.

• E permanecer unidos?
• Isso é ainda mais difícil de fazer, especialmente em uma cultura que está continuamente criticando e
cancelando.
• Ainda posso dizer cancelar? Isso ainda é permitido? (É uma piada!)

• Como mencionei na semana passada, uma das maiores seções de Paulo em sua carta à igreja romana é
sobre como levamos a vida e nos damos bem uns com os outros, quando temos opiniões fortes e divergentes.



• O que significa que, por mais intensa que nossa história recente tenha sentido, este não é uma nova
experiência humana.
• Acontece que as pessoas discordam há mais de alguns anos.
• E o VERDADEIRO Cristianismo, (Nota: Nem TODO o Cristianismo), mas o VERDADEIRO Cristianismo tem
sido apresentando um caminho alternativo, desde o início.

• Mas esse caminho a seguir não está enraizado em política ou filosofia.
• Está enraizado em relacionamentos.
• Está enraizado na atitude de nossos corações e na maneira como tratamos as pessoas ao nosso redor.

• Então, seja... seguidor de Cristo ou não, novo ou veterano, velho ou jovem, homem ou mulher, temos
oportunidade de receber alguma instrução realmente relevante para o momento cultural em que nos
encontramos.

• Há um depósito de sabedoria nestas páginas.

• Paulo está falando com este grupo de seguidores de Cristo e dizendo a eles: “É assim que vocês devem
viver juntos... e se Paulo levasse tanto tempo falando sobre isso, faria sentido que fizéssemos o
mesmo... então na semana passada nós fechamos com o versículo 13, mas esta semana eu quero começar
por aí.

• Ele diz isso:

Romanos 14:13
Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas decidamos nunca colocar uma pedra de
tropeço ou obstáculo no caminho de um irmão.

• Lembre-se, ele está falando com os “Fortes” com fé.
• Ele está assumindo que eles são fortes versus fracos.
• E presumo que você seja forte.

• Bem, há um princípio aqui para os fortes que não pode ser ignorado.
• Notem isso...

Os ‘fortes na fé’ não julgam.

• Está bem claro.
• É bem simples.

• Se você é forte na fé, não julgue os outros.

• Mas isso também significa isso... se você está julgando os outros... bem... você pode elaborar a lógica,
certo?

• Se você está julgando os outros, você é fraco na fé.

• Paulo diz: “Pessoas fortes de fé não julgam e não são conhecidas por julgar”.

• Mas também precisamos ter certeza de que somos claros sobre o julgamento, certo?



• Porque alguns têm a tendência de chamar uma coisa, outra coisa, mesmo que seja a própria coisa que
estamos falando.

• Fazemos isso com julgamento.

• Fazemos coisas como, antes de julgar, dizemos algo como: “Não estou julgando, por favor, entenda, MAS…”
E então passamos a apontar algo…

• As palavras são poderosas, mas não são TÃO poderosas.

• Caso contrário, eu diria ao sorvete que na verdade é salada que estou comendo.
• VOCÊ não é Sorvete…

• Então, talvez eu deva acrescentar, pessoas fortes não julgam e não tentam ocultar seu julgamento
sob algum outro qualificador como: "Estou apenas falando sobre como somos diferentes".
• Não.
• Não, você não é.

• Temos uma tendência natural de traçar limites e criticar as crenças ou comportamentos dos outros
quando são diferentes dos nossos, na tentativa de ELEVAR os nossos.
• Sentimo-nos ligeiramente, senão significativamente superiores.

• Mas se você é forte, você cresce com isso.

• Mas ENTÃO, Paulo leva esta vida juntos a um NÍVEL. TODO. NOVO.

• Ele diz,

Romanos 14:13
Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas decidamos nunca colocar uma pedra de
tropeço ou obstáculo no caminho de um irmão.

• Portanto, o comportamento de substituição do julgamento é DECIDIR nunca colocar uma pedra de tropeço
ou obstáculo no caminho de um irmão.

• Duas coisas sobre isso.

• Primeiro, vamos falar sobre esta pequena frase engraçada que ele usa aqui: Tropeço.

• A palavra hebraica para esta ideia é: Mikshowl

• Existem alguns lugares onde encontramos esta palavra, mas um deles é Levítico 19:14, que diz o seguinte:

Levítico 19:14
Não amaldiçoe o surdo, nem ponha pedra de tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. EU
sou o Senhor.



• Podemos apenas parar por um momento aqui e nos maravilhar com o fato de que isso TEVE QUE SER
DITO?

• Quão sombria sua alma tem que ser para que lhe digam... "ei... ISSO É RUIM."

• Mas você entendeu…

• Paulo diz: “Ei, se você é forte, DECIDE não enganar os outros em sua jornada.

• O que eu gosto disso, e é a segunda coisa que eu queria observar aqui.
• Gosto do realismo de Paulo.

• Ele diz: “DECIDE”…
• O foco está na sua intenção.

• Você pode controlar se não vai? Talvez não.

• Mas você pode determinar seu motivo ou intenção.

• E ele diz: "Quando se trata de fé e diferenças... não tropecem um no outro."

• Mesmo se você SABER que está certo... que é o que Paulo vai fazer a seguir.
• Veja isso:

Romanos 14:14
Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nada é impuro em si mesmo, mas é impuro para quem o
considera impuro.

• Eu sei e estou persuadido “No Senhor Jesus” que NADA é impuro.

• A propósito, ele nem sempre acreditou assim.
• Lembre-se de que havia todos os tipos de diferenças de opinião sobre o que poderia e não poderia ser
consumido.

• A maior parte disso resultou da diferença entre os judeus Cristãos e os Cristãos Gentios, vindos de lugares
totalmente diferentes.

• Mas Paulo estava convencido, em outras palavras, ele sabia com cada fibra de seu ser, NADA é IMPURO.

• Mas observe que ele deu algum contexto. “NO SENHOR JESUS:, está tudo bem.

• Ao dizer "NO SENHOR JESUS", ele está se referindo a esse reino de entrar com uma postura, ou em uma
posição particular com Jesus.
• Se você está LÁ, naquele lugar onde ele está levando sua vida... então nada é impuro.

• Essa é a posição FORTE.

• Então, se você é forte e nada é impuro, ENTÃO o quê?



• Bem, Paulo continua.

• Você faz o que o v. 15 diz…

Romanos 14:15-16
Pois se seu irmão se entristece com o que você come, você não está mais andando em amor. Por
o que você come, não destrua aquele por quem Cristo morreu. 16 Portanto, não deixe o que você
considerar como bom ser dito como mau.

• Agora, acho que isso precisa ser esclarecido.

• Veja, Paulo deixa isso bem claro.

Os ‘fortes na fé’ preocupam-se com os outros.

• Este, aliás, É o caminho de Jesus.

• Preocupar-se com o coração e a alma do outro - a ponto de desistir de SUA liberdade?

• Soa familiar?

• Não está perdido para mim o quanto isso vai contra a psicologia do ocidente.
• Aqueles de vocês de culturas orientais mais comunitárias têm uma vantagem sobre aqueles de nós do oeste
individualista onde o mantra é "Minha maneira ou a estrada".

• Aqui vemos: "Farei o que for melhor para você, mesmo que não seja minha preferência".

• E isso é bastante revolucionário para muitos de nós.

• É preciso uma pessoa bondosa para fazer esse tipo de sacrifício.

• Um dos maiores símbolos da verdadeira liberdade é nossa capacidade de agir e usar a abnegação.
• É o maior ato de liberdade, sacrificar a sua pelo bem de outra pessoa.

• Somos tentados a dizer ou perguntar: "e eu... por que eles não podem seguir o meu caminho, por que eles
não podem se comprometer? Eu não tenho essa convicção…”

• Mas Paulo diz, os fortes se dobram primeiro.

• Mas. É preciso ser claro.

• A preocupação não é com o comportamento moralista legalista dos outros.
• Mas para o crescimento dos outros - o crescimento espiritual dos outros.

• Há uma grande diferença entre consciência e legalismo.

• Legalismo é obedecer as regras para agradar, apaziguar, ganhar o favor de Deus.



• Paulo lida diretamente com isso ao longo desta carta.

• O legalismo corrói a espiritualidade de Jesus - a realidade relacional de um Deus vivo.

• Então SABEMOS, ele não está nos dizendo para apoiar os comportamentos ou crenças legalistas de
outros.

• Ele está falando sobre questões de consciência.
• É mais profundo.
• Está ligado a algo mais do que um espírito religioso.

• Acho que este é um bom ponto para pisar no freio e mencionar essa correlação doentia que
freqüentemente é feito em comunidades cristãs... que de alguma forma a duração da fé é igual
força da fé.

A duração da fé NÃO é igual à força da fé.

• Alguns de vocês são novos nesta aventura... mas já têm a liberdade e perspectiva dos fortes.

• Veja, Paulo está recalibrando todo o nosso pensamento e ele está dizendo isso para todos.

• Preocupe-se se essa pessoa com você está se movendo para um nível mais profundo e conexão com
Cristo, e não os tropece.
• É isso aí.

• E há um desafio duplo aí.

• Há um desafio para aqueles que estabeleceram regras rígidas e rápidas... opiniões fortes sobre questões
negociáveis.

• Não julgue essa outra pessoa, porque ela não tem a mesma opinião que você.

• (Agora, não comprometa, porque se Deus lhe disse algo sobre quem você é, seu DNA que fez com que você
tomasse uma posição particular, então você nunca deve comprometer essa postura).

• Simplesmente saiba qual é a sua postura e viva em harmonia com as pessoas que teêm uma diferente.

• Então, para aqueles que, como Paulo, têm maior senso de liberdade do que outras pessoas, seja
sensível ao que suas ações podem fazer para afetar outras pessoas.

• É realmente uma mensagem para todos mudarem a maneira como você pensa sobre as pessoas em sua
vida.

• Deixe-me dar este exemplo, e pode não funcionar para alguns de vocês, mas espero que possam
acompanhar.

• Ilustração: Carro / Steve



• Imaginem isto.
• É uma tarde de domingo perfeita e você quer dar uma volta no interior.
• E eu lhe dou as chaves do meu Porsche 911 conversível de 1989.

Foto: Porsche

• (Eu não tenho um, mas imaginei que já que estou deixando você imaginar alguma coisa, eu poderia ter o
meu certo?)
• Então eu te jogo as chaves do 911.
• E você se dirige para o belo interior ao nosso redor.

Foto: Oregon Road

• E você voa pelas curvas e deixando o vento voar pelo seu cabelo.
• Mas então você vira uma esquina, talvez até a melhor esquina de TODA a estrada, e há um carro indo a 22
milhas por hora.
• Você pisa no freio e percebe que eles não estão funcionando tão bem.
• E aí, você vê, o adesivo de estudante motorista.
• Pergunta: Como você se sente?
• Segunda pergunta: Como você se sente se for o SEU motorista estudante?

• Você sente essa diferença de COMO você vê essa pessoa?
• Em vez de ficar no seu caminho, você quer que eles aprendam, devagar, com razão.

• É a isso que Paulo quer chegar.

• E aqui está o porquê:

Romanos 14:17
Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça e paz e alegria no Espírito
Santo.

• Em outras palavras, não se trata de regulamentos de regras e não se trata do que você pode ou não pode
comer, ou beber, ou vestir, ou ouvir, ou qualquer outra coisa...

• Trata-se de viver em união com Cristo e aceitar seu convite para trilhar este caminho de bondade e
integridade ao lado dele.
• É sobre Shalom - tornar-se e estender a integridade.
• É sobre alegria - porque você realmente tem essa sensação estranha de que talvez Deus esteja
REALMENTE se movendo em sua vida.

• Vamos ler o que vem a seguir:



Romanos 14:18
Quem assim serve a Cristo é aceitável a Deus e aprovado pelos homens.

• Espere, a quem ele disse que estamos servindo quando fazemos isso?
• Ah - CRISTO.

• Veja, ficamos fixados ao humano que está na nossa frente.
• Pensamos que é sobre eles.
• Mas Paulo diz, não, não, não... quando você faz isso, quando você vive dessa maneira, você está realmente
servindo a Jesus.

• E quando você faz isso, você “mata dois pássaros com uma pedra”.

• Mate dois pássaros... um ditado estranho...

• Mas a ideia é que duas coisas aconteçam.
• Você é aceitável a Deus e aprovado pelos homens.

• Agora, quero dizer que não gosto da palavra aceitável - por dois motivos.

• PRIMEIRO, SE eu te convidasse para jantar em minha casa.
• Se eu sonhasse com uma ótima nova receita.
• Se eu emparelhei tudo perfeitamente.
• Se ficássemos na mesa rindo e contando histórias…

• E no DIA SEGUINTE, alguém perguntou: “Como foi o jantar ontem à noite?”

• E você disse: "Aceitável".

• Bem, vamos apenas dizer que você não receber um novo convite.

• Este desafio que Paulo lançou, para sermos fortes na fé, não é fácil.
• E eu realmente espero que no final de qualquer dia em que eu ande com uma fé forte eu consiga
uma imagem de Deus encolhendo os ombros dizendo: "Eu acho que funciona", bem, eu não tenho certeza de
quanto tempo eu vou mantê-lo.

• A SEGUNDA razão pela qual eu não gosto dessa palavra é que ela TAMBÉM pode aludir a ser rejeitado OU
aceito.
• Então pode ser assim: “Bem, se você fizer isso, você serve a Cristo e ENTÃO… e SÓ ENTÃO, Deus vai
aceitá-lo.”

• E ISSO seria COMPLETAMENTE a antítese do Cristianismo.
• Você JÁ foi aceito.

• Quando você era jovem... e talvez ainda seja... ou fica dizendo isso a si mesmo... ok,
quando você era CRIANÇA... você já se juntou a alguém mais velho, uma mãe, um pai, um
avó, um avô, uma tia ou um tio, em algo que eles estavam trabalhando?

• Como na cozinha?



• Ou talvez em um campo?
• Ou sob um capô de carro?
• No quintal?

• Você já fez isso?

• Ou talvez VOCÊ seja o pai ou avô ou quem quer que seja, e a criança se juntou a você.

• Você conhece aquele momento em que há esse orgulho, ou alegria, ou conexão que surge?

• Isso é REALMENTE o que Paulo está querendo dizer.

• Quando você faz isso... quando você percebe isso... traz esse tipo de prazer a Deus.
• Você se juntou a ele em seu campo... em seu trabalho.
• E há um sorriso neste rosto.

• E então, ironicamente, tem esse resultado prático com aqueles ao nosso redor.

• Essa ideia de ser "aprovado por homens" é simplesmente outra maneira de dizer que você será
reconhecido como, visto como uma pessoa íntegra.

• Quero dizer, isso não é interessante?

• Algo tão simples quanto colocar os outros em primeiro lugar não é apenas forte, é inteligente.

• (A conclusão é um trabalho em andamento... mas nada tão grande...)

Amén!

Bênção


