VIVENDO COM SABEDORIA
(Efésios 5.15-21)

INTRODUÇÃO:
Uma das dinâmicas mais desafiadoras da vida é aquela que diz respeito a
vigilância de ações e reações no contexto da nossa existência relacional.
Todos os dias somos expostos às mais diferentes experiências no contexto de
convivência com pessoas e situações sendo que precisamos sempre e de alguma
forma responder a cada uma destas situações de maneira inteligente, branda e sabia
ou de maneira agressiva, dura e insensata e a pergunta que nos resta é: “De que
forma temos agido como cristãos em meios às situações adversas da vida num
contexto relacional humano?”
O texto que está diante de nós é desafiador pois nele o apóstolo Paulo nos
convoca para um viver não insensato e nos apresenta algumas direções como
conselhos práticos em busca de um viver sábio e por isso aprendemos nesta porção
bíblica que:
É PRECISO CUIDADO COM O VIVER INSENSATO
CONSELHOS QUE NOS SÃO DADOS PARA NÃO VIVERMOS INSENSATAMENTE,
MAS SABIAMENTE:
I - AGARRE CADA OPORTUNIDADE (Vs. 15-16)




O qual começa com uma atitude de cuidado com o nosso momento (I Pe. 5:8)
Prosseguindo com um desejo de evidenciarmos sabedoria nas atitudes (I Pe.
2:12)
Concluindo que o momento é de pressão e dificuldade (II Tm. 3:12; Lc. 10:3)

II - BUSQUE SEMPRE A VONTADE DE DEUS (Vs. 17)




Uma busca que deve ser feita com descarte de tudo aquilo que é insano (Fp.
1:27)
Uma busca que deve ser feita com determinação mental (Rm. 12:2)
Uma busca que fará toda a diferença para o viver cristão (Hb. 13:20-21)
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III - SEJA CHEIO DO ESPÍRITO (Vs. 18-21)




Expressado por uma atitude de adoração com o coração (Fp. 4:8)
Evidenciado por um comportamento de gratidão constante (I Ts. 5:18)
Manifestado por ações de serviço no Senhor (I Pe. 4:10-11)

CONCLUSÃO:
1) Você tem aproveitado as oportunidades que lhe aparecem em meio ao
contexto das adversidades humanas?
2) A vontade de Deus é o elemento regente de sua vida?
3) Sua vida é dirigida por Ele?
4) Você está cheio do Espírito Santo?
5) Se não, então quando isso vai acontecer?
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