Encontro de Pastores e Líderes
Vitória/ES – Abril- 2019
Seminário Mulheres
Márcia Gabler

Queda do Homem
- Quando o homem caiu, saiu da sua origem em Cristo
- Na origem o homem só sabe uma coisa: Deus
- Na queda, a origem se tornou o próprio homem
- Na queda nosso coração dividiu
“A liberdade de Jesus não é a escolha arbitrária de incontáveis
possibilidades; antes consiste justamente na completa simplicidade de sua
ação, para a qual nunca existem várias opções, conflitos e alternativas, mas
sempre uma coisa só.
Diz Ele que praticar esta vontade é o seu alimento. Essa vontade de Deus é
a vida de Jesus. Ele vive e age não a partir do conhecimento do bem e do
mal, mas a partir da vontade de Deus.
Existe uma única vontade de Deus. Nela a origem está recuperada, nela se
baseiam a liberdade e a singeleza de toda ação!” ...
Os que estão em Cristo reconciliados com Deus e os seres humanos tudo
julgarão justamente sem ser juízes, bem como tudo saberão como aqueles
que não sabem do bem e do mal.
O seu juízo consistirá em ajudar, confortar, levar ao caminho certo,
admoestar, aconselhar fraternamente.” (Dietrich).
Gálatas 6:1-5 – “Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido nalguma
ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão;

olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas
uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém cuida ser
alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a
sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. Porque cada qual
levará a sua própria carga.”

Quando focamos em Jesus somos levados inteiramente à Ele e resgatamos
a unidade perdida.
“Quem olha para Jesus Cristo, vê, de fato, Deus e o mundo em um só,
doravante não pode ver mais Deus sem o mundo, nem o mundo sem Deus...”
Só conhece ainda Jesus Cristo o crucificado (ICor.2:2 - Porque nada me
propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado.), e Nele tudo
conhece.
Como não sabedor, tornou-se sabedor somente de Deus, e, Nele de tudo.
Quem conhece Deus em sua revelação em Jesus Cristo, quem conhece o
Deus crucificado e ressurreto, conhece tudo o que há, no céu, na terra, e
debaixo da terra” (Dietrich)

Integridade
Uma coisa só

“Aquele a quem a Palavra Eterna fala, é liberto das minhas opiniões
A partir daquela única são todas as coisas e todas as coisas falam, este é o
princípio que nos fala também.
Nenhum indivíduo sem isso, compreende ou julga corretamente.
Aquele para quem todas as coisas são uma, e que atrai todas as a uma só,
e vê todas as coisas em uma, pode ser firme de coração e repousar
tranquilamente em Deus” (Tomas à Kempis)
“Pureza de coração é desejar uma só coisa” (Soren kierkergeard)
Definição de Integridade
1) Caráter, qualidade de uma pessoa verdadeira, íntegra, honesta, que não
tem duas caras, retidão.

2) Estado ou característica daquilo que se apresenta, que não sofreu
diminuição, plenitude, inteireza.
3) Característica do estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, não
contaminado.
4) Característica de quem é inocente, puro... pureza, inocência, inteiro.
“Quando mencionamos integridade, estamos falando sobre uma pessoa
inteira, integrada, com todas as peças, funcionando bem e realizando as
funções que foram criadas para realizar” (Integridade)
Ex.: filhos, entregar o que promete
É o desejo do Pai que entreguemos todo o coração ao Reino. O que Ele
busca é alguém íntegro.
I Samuel 12:24 – “Tão somente temei ao Senhor e sirvam-no fielmente de
todo coração, pois vede...quão grandes prodígios realizei entre vós”
II Crônicas 16:9 – “Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda
terra, para revelar-se poderoso para aqueles cujo coração é plenamente
dele;...”
Jesus falou:
Lucas 10:27 – “Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda sua
alma, todo seu entendimento.”
I Samuel 7:3 – “E aconteceu que Samuel declarou a toda casa de Israel: Se é
de todo vosso coração que desejais voltar-vos para o Senhor, tirai
imediatamente do meio de vós os deuses pagãos e os astarotes. Dedicai
inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele...”
Salmos 119:1-2 e 11 – “Bem-aventurados aqueles íntegros de coração e
vivem de acordo com a lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as
suas prescrições e o buscam de todo o coração ... Escondi a tua palavra no
meu coração, para eu não pecar contra ti.”
Deuteronômio 4:29 – “De lá, buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás,
quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma.”

Eye must be single
Seus olhos precisam ser únicos
Mateus 6:22-23 – Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto se teus olhos
forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus,
todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que há em
ti são trevas, quão grandes trevas serão!”
Bons aqui no sentido de único, puro, íntegro, com o foco. Os dois olhos
olhem numa nessa direção.
Logo depois disso Jesus fala:
V.24 – “Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará um e amará o
outro; ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a
Mamon.”
Mateus 6:21 – “Porque, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu
coração.”
Mateus 5:8 – “Os limpos de coração verão a Deus”

Diálogos (JAKOB BOEHME)
Simplesmente pense nas palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse:
"Se não vos converterdes e não vos tomardes como crianças, de modo
algum entrareis no reino dos céus." Não há caminho mais curto do que esse.
Tampouco se pode encontrar caminho melhor. Realmente, Jesus diz: A
menos que você se transforme e seja como uma criança, dependendo dele
em tudo, você não verá o reino de Deus. Faça isso, e nada lhe fará mal, pois
você estará numa relação de amizade com todas as coisas que existem, uma
vez que você depende do Autor e Fonte delas e, por essa dependência e pela
união da sua vontade com a Dele, torna-se com ele parecido. Mas veja o
que mais tenho a dizer e não se assuste com isto, embora no início possa
parecer-lhe algo difícil de conceber. Se você quiser parecer-se com todas as
coisas, deve abandonar todas as coisas, deve desviar delas seus desejos e
não desejar ou ansiar por nenhuma delas. Você não deve estender sua
vontade para possuir determinada coisa como sua ou sua propriedade,
porque ela é algo, o que quer que seja.

Pois sempre e tão logo você acolhe algo no seu desejo e o recebe em você
como seu ou sua propriedade, então esse mesmo algo (não importa. a
natureza) é uma coisa só com você. E isso influencia sua vontade; nesse
caso, você fica obrigado a protegê-lo e a cuidar dele exatamente como seu
próprio ser. Mas se não acolher coisa nenhuma no seu desejo, então estará
livre de todas as coisas e dominará sobre elas simultaneamente como um
Príncipe de Deus, e todas as coisas para você são como nada. Você é como
uma criança que não entende o que é determinada coisa, e, embora talvez
entenda, todavia entende sem misturar-se com ela e sem que ela afete ou
prejudique a sua percepção, exatamente da maneira com que Deus governa
e enxerga todas as coisas. Ele inclui tudo sem que, no entanto, nada o inclua.
O que te valide – Te governa (Dag)

