COMPROMETIDOS COM DEUS
Texto: Lc 14.25-27, 33

INTRODUÇÃO
Nesta vida, estamos comprometidos com aquilo que damos valor. Quando pensamos
em compromisso, nunca associamos a algo que não gostamos ou que não damos
importância. Se você ama alguém, você é comprometido com esse alguém. Da mesma
forma, se você se importa em obedecer a Deus, você é comprometido com a vontade
dEle.
1. COMPROMETIDOS COM A VONTADE DE DEUS
Para expressarmos que temos compromisso com Deus é preciso entregar nossa vida
para que Ele a dirija conforme a sua soberana vontade.
Alguns fatores têm interferido fortemente no compromisso do crente com Deus. Um
desse é a licenciosidade em nome da modernidade que tem entrado na igreja através
de alguns padrões de comportamento e da moda que, sutilmente, passam a serem
vistos como algo comum.
Muitos cristãos já não oram como devem, e nem meditam na Palavra de Deus
diariamente. Dão um testemunho de vida que não traduz a sua condição de “sal da terra
e luz do mundo” e, ainda assim, querem dizer que são comprometidos com Deus. Para
muitos, é mais interessante assistir um programa de televisão do que refletir na palavra
de Deus, colocando, assim, o Seu Reino em segundo plano.
2. COMPROMETIDOS COM UMA NOVA VIDA
O nosso compromisso com Deus é fruto da nova vida que Ele nos deu quando recebemos
Jesus como Senhor e Salvador. Essa nova vida nos compromete com a santidade, a
justiça e a verdade que são aspectos do Seu caráter.
Para sermos comprometidos com Deus precisamos confiar, pela fé, na Sua Presença em
nós. Muitasvezes, nos esquecemos do fato de que Ele está a nos enxergar, e a cuidar de
nossas vidas com amor e zelo. O Deus com o qual estamos comprometidos é visto pela
confiança que Ele nos dá através do Seu Espírito. Assim, podemos contemplá-lo com a
total segurança de que Ele é real. Com disse o apóstoloPaulo: “… ao Rei eterno, imortal,
invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém!” (1Tm 1.17).
Dessa forma, o que Deus espera de cada um de nós é a obediência ao compromisso com
Ele firmado quando aceitamos viver uma nova vida em Cristo.
CONCLUSÃO
Aqueles que estão comprometidos com Deus através de Jesus Cristo têm uma série de
condições a serem obedecidas, conforme o que está contido no texto básico desta
mensagem. Devemos atentar para a vontade de Deus e obedecê-la. Desse modo,
estaremos vivendo comprometidos com Ele e com Sua obra. Portanto, se comprometa
sem demora com Deus e seja abençoado. Amém!
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