UMA COMUNIDADE EMERGENTE
(Apocalipse 3.7-13)

INTRODUÇÃO:
Tenho ficado incomodado com o momento no qual estamos vivendo, e o que
tem pegado nas minhas reflexões nestes dias é a forma como muita gente tem
encarado o modo de viver.
Temos visto que aquilo que era errado anteriormente, agora sem tornou algo
normal, isto em relação aos padrões de comportamento que centram mais
especificamente a questões de ordem de caráter e moral.
Há um desvio exagerado em relação à forma de viver e encarar a vida ai fora e a
igreja precisa ter uma atividade que responda de maneira contraria confrontativa e
bíblica aos graves problemas de nossa sociedade.
Não podemos aceitar estes padrões de comportamento da sociedade que nos
cerca, precisamos reagir e para que isso aconteça é preciso que sejamos uma
comunidade emergente e temente a Deus. A igreja de Filadélfia serve como
parâmetro a ser imitada, pois a mesma estava ciente dos problemas ao seu redor, e
cuja resposta que veio a dar a eles expressam o seu comprometimento com o
evangelho.
Filadélfia nos inspira a ser um povo proativo e que busque estar no centro da
vontade de Deus, Filadélfia nos ensina que:
SOMENTE UMA COMUNIDADE
APRECIAÇÃO DE DEUS
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E

EMERGENTE

TEM

A

VERDADES QUE CARACTERIZAM UMA COMUNIDADE TEMENTE E EMERGENTE:
I - SUA CONSCIÊNCIA MISSIONÁRIA (Vs. 8 a)
 Esta consciência é abrangente e acontece tanto no contexto urbano e periférico
(At. 1:8)
 A qual é evidenciada pelo pré-conhecimento daquele que sabe todas as coisas
(Mt. 28:18-20)
 Que enxerga nitidamente as ações de oportunidades de Deus em seu favor (Cl.
4:5)
 E que tem a garantia de Deus que todo o esforço missionário não terá
resistência
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 O compromisso missionário é exigência da fé para que alcancemos apreciação
de Deus.
II - SUA OBEDIÊNCIA À PALAVRA (Vs. 8 b)
 Esta obediência não está condicionada às condições de nossas limitações (Ex:
Moisés, Jeremias, Paulo)
 Ela expõe a nossa fraqueza e nos leva a sermos fortalecidos pela obediência a
Deus (2 Co. 12:9-10)
 A palavra precisa ser a nossa obsessão de devoção constante (Sl. 119:105)
 A lealdade em não negar ou abrir mão da Palavra é condição para ganhar a
apreciação de Deus (1 Pe. 1:22)
III - SUA PERSISTÊNCIA À PERSERVERANÇA (Vs. 10)
 Alguém já disse certa vez que se conhece uma pessoa pela forma como ela
encara os problemas (Tg. 1:12)
 É preciso que nos apeguemos as chamadas de atenção de Deus para que
possamos ficar firmes (Hb. 2:1)
 A paciência é a marca mais latente na vida daqueles que perseveram e temem a
Deus (Ef. 3:13)
 A persistência e a perseverança proporciona o agir miraculoso de Deus em
nosso favor e nos faz apreciados por Ele (Tg. 1:2-4)

CONCLUSÃO:
A consciência missionária precisa ser considerada em um ambiente coletivo, por
isso se quisermos ser uma comunidade emergente e temente a Deus precisamos
ganhar sua apreciação no ser um povo missionário.
É importante que compreendamos que a obediência à Palavra mesmo em meio
às nossas limitações precisa ser algo evidente em nossa comunidade para ganharmos
o aval de Deus e de uma compreensão de que qualquer tipo de circunstância não
poderá tirar a nossa prioridade que é andar com o Senhor em todo tempo,
independente das coisas não estarem do nosso agrado.
É preciso ser uma comunidade com consciência missionária, que obedeça a
Palavra e que acima de tudo saiba ser resistente a toda e qualquer provação a qual
nunca nos fará retroceder.
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