ESTUDO 16
EXTRAORDINÁRIO
TEXTO: Efésios 2:14-22
QUEBRA-GELO
Qual o significado da palavra extraordinário?
Veja alguns sentidos que o dicionário apresenta:
1 Que não segue o que é usual ou costumeiro;
2 Que não está programado ou previsto; que não é regular;
3 Que está muito além do comum; excepcional;
4 Que é singular, quase inigualável;
5 Que causa surpresa ou uma forte impressão;
6 Que causa admiração por ser bom, interessante, bonito; fascinante, impressionante.
INTRODUÇÃO
• Existe algo mais extraordinário do que desfrutar da vida de Deus?
• Viver um profundo relacionamento com Cristo e andar no Centro da sua vontade é a
maior experiência que alguém pode desejar.
• Ele tem planos e propósitos exclusivos reservados para cada um.
• Vamos ver no texto um pouco do que Deus te convida a viver:
1. CRISTO É A NOSSA PAZ
• A obra de Cristo é a porta de entrada para uma vida Extraordinária.
• Em Cristo foi anunciada a paz entre o ser humano e Deus.
• Por meio da cruz, a inimizade e a separação que nos impedia de ter comunhão com
Deus foi removida e passamos a ter acesso ao Pai.
• Em Cristo fomos reconciliados com Deus!
• Paulo explica claramente, como essa obra de reconciliação acontece:
• “Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis
que surgiram coisas novas! Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo
mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, Deus tornou pecado
por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus.”
(2 Coríntios 5:17-18 e 21).
• Em Jesus, cada pessoa tem acesso a uma nova vida, alicerçada em um novo
relacionamento com Deus.
• Isso só é possível porque os meus e os seus pecados foram lançados sobre Cristo e,
assim, podemos receber o perdão e a justificação (ser considerado justo).
• As nossas próprias obras não são capazes de nos justificar, mas somente na obra de
Cristo em nosso favor (Efé. 2:8-9).
• Na justificação, meus pecados foram transferidos para Cristo, ou postos sobre ele na
cruz, assim também a sua justiça é considerada como minha. Deus coloca a justiça do
seu Filho sobre o pecador.
• Sem a reconciliação com Deus, uma pessoa não pode desfrutar da
vida Extraordinária que está preparada.
• Muitos são admiradores de Jesus ou curiosos observadores. Ficam rodeando, mas não
chegam a tomar uma posição de render-se a Cristo. Sem essa decisão inicial de entrega,
nada feito. Sua vida continua caminhando para longe do Extraordinário de Deus.

•

Você está em paz com Deus por meio de Cristo? Você crê na obra redentora da cruz e
já tomou uma decisão de entregar os seus caminhos ao governo de Jesus?

2. UNIDOS COM CRISTO
• Após dar o primeiro passo de entrega, como fizemos no item anterior, somos unidos
com Cristo ao projeto mais Extraordinário que Deus preparou para a humanidade.
• Paulo mostra nossa nova condição quando nos tornamos um com Cristo pela fé:
• Você conhece alguém que tem dupla cidadania? Quais estratégias e investimentos as
pessoas têm desenvolvido para conseguir um Green Card Norte-americano ou uma
cidadania Europeia?
• Quando nascemos de novo nos tornamos naturais do Reino de Deus, naturalidade essa
que suplanta nossa naturalidade terrena.
• Estamos aqui nessa terra apenas como embaixadores (representantes) cuidando dos
interesses do céu.
• Ao nos apropriarmos da nossa verdadeira cidadania, passamos a seguir a soberania
das leis celestiais.
• No reino celestial não há vulnerabilidades, doenças, problemas e inconstâncias
econômicas. Pelo contrário, há vida, fé e prosperidade.
• Ao assumir nossa posição de fé, passamos a exercer a autoridade do reino celestial
sobre a terra por meio do nosso posicionamento de embaixadores, enviados para
implantar o Reino e abençoar nações e não estar circunscritos a elas.
• Quais leis, valores e projetos governam sua vida? Você é um cidadão do céu vivendo
na terra? Ou pensa que vai para o céu, mesmo sendo cidadão da terra?
3. MEMBROS DA FAMÍLIA DE DEUS
• Que marca que sua família deixou em você, em função do ambiente em que você foi
criado ou até mesmo em função do seu contexto atual?
• O ambiente familiar de uma pessoa deixa marcas importantes na percepção que cada
um tem de si mesmo.
• Em alguns contextos familiares, crescemos ouvindo que somos amados, capazes,
criativos e valorosos. Em outros contextos, recebemos muitos feedbacks negativos o
que deixa marcas de rejeição, insegurança e baixa autoestima.
• Ao crer em Jesus de todo o coração, o milagre do novo nascimento nos torna filhos de
Deus (João 1:12-13).
• Essa nova paternidade transforma nossa identidade. Deus é o pai mais maravilhoso que
se pode imaginar, transmitindo amor, valor propósito e segurança aos seus filhos em
um nível Extraordinário. Não há maior privilégio que se tornar filho de Deus!
CONCLUSÃO
• Você sabe qual o papel da pedra angular em uma construção?
• O templo, no Antigo Testamento, era considerado o lugar especial do encontro de Deus
com seu povo. Cristo tornou obsoleto o templo feito por mãos de homens. Ele mesmo
tornou-se o lugar de habitação divina entre os homens (João 1:14).
• Hoje, Deus procura para sua habitação homens e mulheres regenerados pelo seu
Espírito.
• Por meio do Espírito Santo, Deus habita na igreja, não no templo de pedra (Atos 7:4850). Ele habita no coração daqueles que confiam em Cristo (1 Cor. 6.19,20) e na igreja
coletivamente (Efé. 2:20-22).
• É Extraordinário compreender que quando reunimos dois ou três em nome de Jesus,
ele se faz presente. Estamos conectados a Cristo que é o nosso fundamento e

•

conectados uns aos outros, cada um contribuindo com seu dom, neste projeto eterno de
Deus para a humanidade.
Você tem colocado seu coração e seus dons nessa construção que Deus está
edificando? Você tem se conectado a outros irmãos a fim de viver os privilégios dessa
coletividade do Reino?

