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Vivendo no ambiente empresarial da América, todos nós temos sido mimados por esperar soluções
rápidas para nossos problemas e uma libertação mais rápida de qualquer dor e sofrimento.

No entanto, embora Deus sempre nos livrará do mal, se obedecermos aos impulsos do
Espírito Santo, Ele nem sempre nos livrará do sofrimento, pois Ele deseja usar essa
dor e pressão para ajudar a nos conformar à imagem de Cristo.

Talvez a imagem de Cristo que Deus está chamando os cristãos para retratar ao
mundo hoje seja Dele, em Sua face diante de Deus no Jardim do Getsêmani,
orando: "Ó Pai, se é possível, deixa este cálice passar de mim." ( Mateus 26: 39a )
Jesus não estava dizendo que não queria cumprir a missão para a qual o Pai o havia
enviado, mas se houvesse outra maneira de realizá-la, ao invés de suportar a dor de
estar separado Dele, Ele preferiria.

Do contrário, Jesus disse: “Não seja como eu quero, mas como tu queres”, e sabemos
o que aconteceu com Ele no dia seguinte. ( Mateus 26: 39b )

   Basicamente, é aqui que nós, como cristãos, estamos hoje.

Sabemos o que a Bíblia diz que deve acontecer para encerrar esta era, mas
conhecendo o sofrimento que está por vir, especialmente para aqueles que não
conhecem Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, nos perguntamos se poderia
haver outro caminho.
A verdade é que estamos onde estamos no calendário profético de Deus e, embora o
fogo da perseguição não tenha se tornado forte o suficiente para convencer alguns
cristãos dessa verdade, eles logo o farão, e infelizmente, para evitar a dor da
perseguição, muitos afaste-se da verdade e abrace a mentira. Isso é chamado de
"apostasia!"

No entanto, aqueles que anseiam por essa bendita esperança permanecerão firmes
em sua fé, mesmo que tenham que sofrer perseguição.

Portanto, o propósito desta série de sermões é nos mostrar como podemos viver para
Cristo no que agora é um mundo anticristão.

   Durante o último meio século, os cristãos viveram na tensão entre visões de mundo opostas .

Embora a maioria dos americanos não seja cristã “renascida”, eles são conservadores
em seus valores morais.
A maioria dos que agora estão no poder político é, na melhor das hipóteses, amoral,
senão imoral, e muito liberal em seus valores morais.

De acordo com o projeto UN ID2020, a Igreja Cristã agora é inimiga dos direitos
humanos e deve ser substituída por uma religião humanística que permita às pessoas
viverem como quiserem.
Com efeito, as Nações Unidas se tornarão o chefe da religião da Nova Ordem Mundial.

Embora essa tensão política e religiosa esteja enraizada na guerra entre Deus e
Satanás, desde a Segunda Guerra Mundial, ela se manifestou no desejo de muitos
líderes americanos de ver a América se tornar um estado socialista totalitário e, no
devido tempo, se fundir com as outras nações da Nova Ordem Mundial.

Para cumprir essa meta, a República Constitucional sobre a qual a América foi
construída deve ser destruída, e essa é agora a meta da “cultura do cancelamento”,
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para remover toda e qualquer referência ao fundamento bíblico da América.

Embora a América tenha se aproximado muito dessa meta muitas vezes,
especialmente por volta dos anos 60 e 90, de acordo com os líderes espirituais em
quem ainda podemos confiar, a queda livre da América agora começou; o que estava
vindo agora está aqui.
O modo de vida que conhecemos há 237 anos logo será uma lembrança.

Aceitando isso como verdade, você pode ser como Jesus naquela noite antes de Sua
crucificação: “Ó Pai, se for possível”, encontre alguma outra maneira de encerrar esta era!

No entanto, na noite em que Jesus fez aquela oração, Ele enfrentou a ira de Deus por
nossos pecados, que não foi apenas Sua morte física na cruz, mas Sua separação de
Deus Pai.

O que estamos prestes a suportar não é a ira de Deus pelos nossos pecados, nem a
ira que Deus derramará na terra durante a Tribulação.
Os cristãos no Ocidente estão prestes a experimentar o mesmo nível de perseguição
que nossos irmãos e irmãs no Oriente têm vivido por muitos anos e continuam a viver
até hoje.

Esta é a “guerra espiritual” que o apóstolo Paulo descreveu em Efésios 6 e 2 Coríntios
10 :

Os ventos da perseguição que separarão a palha do trigo; os falsos
confessores dos verdadeiros possuidores.

A tempestade que pode transformar milhões de cristãos casuais em
discípulos devotados de Cristo.
O fogo que purificará nosso coração de todo pecado conhecido e nos
preparará para o Arrebatamento.

“Sabendo que agora é hora de acordar; por enquanto, nossa
salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite já
vai adiantada, o dia está chegando. Portanto, abandonemos as

obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Andemos
adequadamente, como de dia, não em folia e embriaguez, não

em luxúria e luxúria, não em contenda e inveja. Mas revesti-vos
do Senhor Jesus Cristo, e não cuideis da carne, para cumprir as

suas concupiscências. ” 
 Romanos 13: 11-14 NKJV

 
Como devemos nós, como cristãos, viver para Cristo em meio a
tal perseguição?      1 Pedro 3: 8-17

1. A atitude certa - vs. 8

Seja harmonioso em vez de hostil.
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Seja compassivo em vez de insensível.

Seja fraternal em vez de desconectado.
Seja bondoso em vez de indiferente.

Seja humilde de espírito em vez de arrogante, indiferente ou cheio de orgulho.
A felicidade na vida não se mede pelo que possuímos, mas sim por quem nos possui.

Deus pode nos separar das próprias coisas que consideramos vitais para nossa
felicidade, mas que Ele sabe que estão atrapalhando nossa intimidade com ele.

2. A resposta certa - vs. 9

A perseguição não é:

O sofrimento que suportamos por causa de doenças ou enfermidades.

A punição que recebemos por nossa desobediência.
A opressão que sentimos como cristãos que agora vivem em uma sociedade
não cristã.

A perseguição é a CONSEQUÊNCIA que sofreremos por nos recusarmos a negar
nossa fé em Deus e nossa confiança em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor.

Pedro disse, quando essa perseguição vier, não devemos retaliar, fisicamente, pois é
para ela que fomos chamados.

As escrituras confirmam isso em Mateus 5: 38ss , Romanos 12:14 e em 1
Tessalonicenses 5:15 .

Nem devemos retaliar verbalmente, pois isso não mudará a atitude de nossos
perseguidores, mas pode levar ao nosso abuso físico.
Em vez disso, devemos “afastar-nos do mal e fazer o bem; que ele busque a paz e a
busque. ”

Os cristãos devem ser conhecidos como pacificadores, não causadores de problemas.

3. A razão certa - vs. 12

Se enfrentarmos aqueles que nos perseguem com a atitude certa, a resposta certa e
pelo motivo certo, os olhos do Senhor estarão sobre nós, mas Ele afastará o rosto
daqueles que são maus.

No entanto, se respondermos aos seus caminhos malignos para conosco, de um modo
maligno para com eles, Deus também desviará Seu rosto de nós.
Em Mateus 5: 44-45 , Jesus disse: “ Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos
maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que spitefully usar e vos
perseguem, para que[provar-vos a] sejam filhos de seu Pai no céu. ”
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Deus pode permitir que soframos perseguição para nos deixar
ver:

Obter um conhecimento mais profundo de Deus é mais importante do que ganhar
outro dólar e comprar mais bens.

Obter um conhecimento mais íntimo de Cristo é mais importante do que passar tempo
com nossos amigos.
Armazenar tesouros no céu é mais recompensador do que acumulá-los na terra ou
deixá-los para nossa família lutar por eles.

Desenvolver um caráter piedoso é mais importante do que estar correto em todos os
argumentos.
Demonstrar autocontrole é muito mais heróico do que derrotar nossos inimigos.


