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Semana de 20 a 25 de junho de 2016
TEXTO BASE: “14. E ao anjo da igreja que está em Laodicéia escreve: Isto diz o
Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 15. Eu sei
as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente! 16.
Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
17. Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta (e não
sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu), 18. aconselhote que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes
brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas
os olhos com colírio, para que vejas. 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos
amo; sê, pois, zeloso e arrepende-te. 20 Eis que estou à porta e bato; se alguém
ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele,
comigo. 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono,
assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. 22. Quem tem
ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas” (Apocalipse 3.14 a 22).
1. COMO IDENTIFICAR E NEUTRALIZAR ESSE VENENO?:
O primeiro passo é reconhecer e identificar esse veneno.
Jesus identificou que um crente morno é pior do que um incrédulo frio: “15. ....Tomara
que foras frio ou quente!”.
Uma pessoa morna é aquela em que há um contraste entre o que diz e o que pensa
ser, de um lado e, de outro lado o que ela é realmente. Ser morno é ser cego à sua
verdadeira condição.
Jesus identificou que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa: “17. Como
dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta...”.
A igreja era morna devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesma. Esta é a
tragédia do auto-engano.
Jesus revelou que um crente morno em vez de ser o seu prazer, lhe provoca náuseas
(vide versículo 16).
Você somente vomita, o que ingeriu. Só joga fora o que está dentro.
A igreja de Laodicéia era de Cristo, mas em vez de dar alegria a Cristo estava
provocando náuseas nele. Uma religião morna provoca náuseas. Jesus tinha muito
mais esperança nos publicanos e pecadores do que nos orgulhosos fariseus.
Fomos salvos para nos deleitarmos em Deus e sermos a delícia de Deus. Somos filhos
Dele, a menina dos olhos do Senhor. Mas, quando perdemos a paixão, o fervor e o
entusiasmo, provocamos náuseas no nosso Salvador. Já comeu algo que lhe fez mal?
Que sensação mais horrível é estarmos fazendo isso com Ele!

Cristo repudiará totalmente aqueles cuja ligação com ele é puramente nominal e
superficial. A igreja de Laodicéia desapareceu. Da cidade só restam ruínas. A igreja
perdeu o tempo da sua oportunidade.
Somos chamados para Mudança! Somos chamados para sermos reformados!
A suficiência está em Cristo: “18. aconselho-te que de mim compres ouro provado
no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não
apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas os olhos com colírio, para que
vejas”.
Jesus ama e por isso disciplina: “19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo;
sê, pois, zeloso e arrepende-te”.
Desgosto e amor andam juntos. Cristo não desiste da igreja. Apesar da sua condição,
ele a ama. Antes de revelar o seu juízo (vomitar da sua boca) ele demonstra a sua
misericórdia (repreendo e disciplino aqueles que amo).
Disciplina como ato de amor: A pedra precisa ser lapidada para brilhar. A uva precisa
ser prensada para produzir vinho. Inegavelmente é porque anseia salvar-nos do juízo
final é que Jesus nos repreende e disciplina.
A base da disciplina é o amor. Porque ele ama, disciplina.
2. CONCLUSÃO:
Decida-se e se arrependa! Busque com fervor como uma criança que precisa de seu
pai.
Arrependa-se e deixe Ele cear com você: “20. Eis que estou à porta e bato; se
alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e
ele, comigo”.
Volte ao primeiro amor! Lance esse veneno por terra decidindo mudar e se
arrependendo!
Deus lhe abençoe.
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