Tema: Leia, viva e compartilhe a Palavra de Deus!
Verso-chave: “Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é
como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha.” (Mateus 7.24)
Introdução:
O Sermão do Monte (Mateus 5—7) é um guia prático para viver a fé cristã.
Neste sermão, Jesus cobre praticamente todas as áreas do relacionamento
de uma pessoa com Deus e com o próximo.
Jesus fala de situações práticas do dia a dia: o julgar, o orar, o perdoar, o
ser íntegro etc.
É uma leitura do mundo e da vida com as lentes do Evangelho: felizes os
que choram, felizes os pobres, felizes os perseguidos por causa do Evangelho.
Jesus quer levar os seus ouvintes – daquele tempo e de hoje – a serem
“praticantes do Evangelho e não somente ouvintes” (Tiago 1.22).
Mas Jesus também quer mostrar que não praticamos o Evangelho para
ganhar o Reino, mas porque já somos do Reino (1João 4.19), chamados para ser
sal, luz e povo de Deus (Mateus 5.13-15; 1Pedro 2.9-10).
O Sermão do Monte encerra com a parábola de um homem néscio e de um
homem sábio.
É neste fechamento do Sermão do Monte que se encontra o verso-chave
desta mensagem: “Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com
eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha.” (Mateus 7.24)
Com este verso, Jesus nos anima a conhecer a sua Palavra e a praticá-la,
tornando, assim, conhecidos a fé, a esperança e o amor em que nós, cristãos,
vivemos (1Pedro 2.11-25).
Por isso, leia, viva e compartilhe a Palavra de Deus!
1. Leia a Palavra!
O povo de Deus é conhecido como o povo do Livro, o povo da Bíblia.
Já no Antigo Testamento, aos pais estava ordenado ensinar e repetir a Palavra de
Deus aos seus filhos (Deuteronômio 6.4-9).
A Palavra deveria ser transmitida de geração em geração (Salmo 78.3-4).
Bíblias fechadas não transformam a vida de ninguém.
É essencial que cada cristão conheça a Palavra:
- a Palavra está mais acessível do que nunca! – em formato impresso (livro
convencional e em Braile) e em formatos digitais (áudio, web e aplicativos).
- a Palavra pode ser compreendida por todos! – as várias traduções bíblicas
facilitam a compreensão.
Mas não basta conhecê-la apenas intelectualmente:
- os escribas e os fariseus sabiam a Palavra de cor, mas não a praticavam
da maneira como Deus esperava que fizessem.
Por isso, leia e conheça a Palavra, mas também

2. Viva a Palavra!
Saber que uma lâmpada ilumina e não acendê-la ou usá-la para um fim para o qual
não foi feita é o mesmo que não ter uma lâmpada.
Conhecer a Palavra e não colocá-la em prática ou praticá-la de maneiras estranhas
é o mesmo que não ter aprendido a Palavra.
Escribas e fariseus usavam a Palavra para criticar, julgar e oprimir os outros
(Mateus 23.1-36; Lucas 20.45-47).
Jesus os critica por isso e pede que as pessoas tenham uma atitude diferente da
deles (Mateus 6.1-18; 16.5-12).
Saber que uma casa precisa de um alicerce firme para ficar em pé e edificá-la sobre
a areia é ser néscio, não colocando em prática, de maneira adequada, o
conhecimento obtido.
A Palavra nos foi dada para mostrar Jesus Cristo – caminho, verdade e vida (João
14.6; 20.30-31).
A Palavra nos foi dada para “tornar-nos sábios pela fé para a salvação” (1Timóteo
3.15-17).
A Palavra nos foi dada para ser vivida:
- todos os dias – e não só no dia em que congregamos.
- em todos os ambientes – e não apenas na igreja.
- em todas as situações – quer na família, quer no trabalho, quer na
sociedade.
Quando conhecemos a Palavra e a praticamos, Deus é louvado. Por isso,
3. Compartilhe a Palavra!
Viver a Palavra já é uma maneira de compartilhá-lha, pois a nossa vida é
uma vitrine (Mateus 5.16; Atos 2.44-47).
Compartilhar a Palavra é repartir sabedoria, vida e salvação (Provérbios 2.122; João 6.68; Mt 28.19-20).
Há muitas maneiras de compartilhar a Palavra hoje:
- testemunho pessoal
- folhetos evangelísticos
- livretos bíblicos
- Novos Testamentos e Bíblias
- posts nas redes sociais
- além do viver a fé nos dia a dia
O grande evangelista Billy Graham, certa vez, disse: “Somos as Bíblias que
o mundo está lendo. Somos os sermões a que o mundo está prestando
atenção.”
Somos imperfeitos – precisamos da graça de Deus para que nosso
testemunho seja bem recebido.
Somos falhos – mas nem por isso devemos desanimar, pois Jesus nos
perdoa e conta conosco para sermos sua boca, seus braços e seus pés neste
mundo.
Somos limitados – mas Deus está conosco na obra, unindo-nos como família
e exército de Deus a serviço do Reino.
Compartilhando a Palavra, testemunhamos Jesus Cristo e, com ele, todos
têm a chance de ser sábios, edificando a sua vida sobre a Rocha eterna.
Podem vir os ventos e as tempestades, mas a vida construída sobre
Cristo suporta, resiste e vence.

Conclusão:
Leia, viva e compartilhe a Palavra de Deus.
Mais do que um dever, isto é um privilégio.
Ore pela Causa da Bíblia, seja um voluntário da SBB e oferte para que a
Palavra chegue a mais pessoas e transforme as suas vidas.
“Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como
um homem sábio que construiu a sua casa na rocha.” (Mateus 7.24)

