A DINÂMICA DA VIDA CRISTÃ
(2 Timóteo 1.6-12)

INTRODUÇÃO:
São muitas as qualidades que eu encontro em Paulo sendo que cada uma delas
nos inspiram e ensinam lições preciosas e profundas porém uma delas que me
chamam bastante a atenção e que me deixa extremamente impressionado é aquela de
diz respeito ao seu “dinamismo”.
É impressionante a energia ativa presente no apóstolo e a maneira como ele
tenta expressar tal força àqueles que têm participação efetiva e direta em sua vida e
ministério.
Vemos aqui neste texto o apóstolo convocando o seu discípulo amado Timóteo a
ser firme no relacionamento com Deus, bem como fiel à missão dEle recebida, e é
por isso que nesta narrativa podemos aprender através de Paulo em suas
recomendações a Timóteo que:
A VIDA CRISTÃ TEM QUE SER UMA VIDA DINÂMICA
APRENDEMOS Nesta narrativa sobre algumas EXIGÊNCIAS DE UMA VIDA CRISTÃ
DINÂMICA.
I - NA VIDA CRISTÃ DINÂMICA EXIGE-SE PESSOAS SAUDÁVEIS (Vs. 6) (…te
admoesto que reavives o Dom que há em ti)





Na vida cristã dinâmica não pode existir pessoas inválidas, doentes…
O cristão saudável é aquele que anda para frente (Fp. 2:12)
O cristão saudável é aquele que usa o seu Dom para serviço das pessoas ( 1 Co.
12:7)
O cristão saudável é cristão aprovado (2 Tm. 2:15).

II - NA VIDA CRISTÃ DINÂMICA EXIGE-SE PESSOAS CORAJOSAS (Vs. 7) (Deus
não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza, e de amor e de moderação.)





Na vida cristã dinâmica não existe lugar para gente covarde (Ap. 21:8)
Cristão corajoso é aquele que não condiciona a obra de Deus por causa de
caprichos pessoais
Cristão corajoso é aquele que sabe que pode contar com Deus em tudo pois Ele é
quem o fortalece (Fl. 4:13)
Cristão corajoso é aquele que não amolece nas horas difíceis (At. 4;19)
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IIINA VIDA CRISTÃ DINÂMICA EXIGE-SE PESSOAS COMPROMETIDAS
(Vs. 8) (Não te envergonhes, por tanto do testemunho…)





Na vida cristã dinâmica não pode existir pessoas que tenham vergonha de Jesus
Paulo expressa esta falta de vergonha ao falar da suficiência do evangelho
(Rm.1:16)
Cristão comprometido é aquele que não coloca obstáculos para servir ao Mestre
(Lc. 9:57 a 62)
Cristão comprometido é aquele que está disposto a renunciar tudo por causa de
Jesus (Lc. 14:33)

IV - NA VIDA CRISTÃ DINÂMICA EXIGE-SE PESSOAS DISPONÍVEIS (Vs. 8b)
(Participa comigo dos sofrimentos…)





Na vida cristã dinâmica não pode existir pessoas indiferentes
Jesus é o modelo supremo de disponibilidade a ser seguido (Mt. 11;28 a 30)
Cristão disponível é aquele que atende ao necessitado nos seus momentos mais
difíceis (Tg. 1:27)
Cristão disponível é aquele que tem como prioridade maior o reino de Deus. (At.
20:24, Fl. 1:21)

CONCLUSÃO:
1. Você se considera um cristão com boa saúde espiritual?
2. Você tem sido audacioso e corajoso no seu testemunho como filho de Deus?
3. Você já sentiu vergonha alguma vez de dizer que era cristão ou que seguia Jesus?
4. Você pode afirmar convictamente que está disponível para o trabalho de Deus seja
onde for e do jeito que Ele quiser?
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