JOGO DOS 7 ERROS

Agosto
ESTUDO - 3

MOMENTO DA VISÃO
Humilhação pelo erro. Vergonha. A nação de Israel sofreu a vergonha por não corrigir seus diversos erros em
tempo. Foram alertados muitas vezes, mas não admitiram, não mudaram... Vamos falar sobre isso hoje!
Já se divertiu no jogo dos 7 erros?
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Você pode compartilhar algum erro que cometeu?
2. O que você fez depois que errou?
TEXTO: Lamentações 3:19-23
INTRODUÇÃO:
 Ninguém gosta de falar, nem de lembrar da derrota do Brasil de 7 x 1 pra Alemanha. Foi mais que uma
derrota no futebol, foram muitos erros que levaram o Brasil na maior tragédia das copas.
 O único Pentacampeão acumulou outros recordes: nunca um time tinha perdido dessa forma em uma
semifinal, perdeu o recorde do Ronaldo R9, O Brasil nunca tinha perdido no tempo normal no solo brasileiro
em uma copa. A primeira derrota foi de 7!
 O único time a levar esse número de gols em um campeonato oficial da FIFA foram Haiti e Catar. É muita
vergonha e vexame.
 É interessante que um jogo de 7 erros num primeiro momento engana, parece que está tudo idêntico, mas
ao observar com calma, você não encontra só um, mas 7 erros.
 Assim aconteceu com a seleção, parecia que estava indo tudo bem. Zagueiro fazendo golaço, estrelas
brilhando, porém, diante de um teste mais forte, o resultado foi vergonhoso. Da mesma forma acontece
comigo e com você. Às vezes parece que está tudo bem, mas ao aprofundar você vai encontrar muitos
erros, que podem te levar ao verdadeiro vexame.
 Vamos analisar e aprender como isso aconteceu na vida de Pedro.
 7 erros de Pedro que o levaram ao vexame e à vergonha
1. AGIR POR IMPULSO
 31 “Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. 32 Mas eu orei por você, para que a
sua fé não desfaleça. E, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos”. 33Mas ele respondeu: “Estou
pronto para ir contigo para a prisão e para a morte”. (Luc. 22.31-33).
 Qual é a sua atitude quando você é alertado sobre algo?
 Impulso:
 Defesa
 Justificativa
 Empolgação
 Ira



Fazer votos precipitados (como Saul fez no meio da guerra)

2. EXCESSO DE AUTOCONFIANÇA
 34 Respondeu Jesus: “Asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará”.
35 Mas Pedro declarou: “Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei”. E todos os
outros discípulos disseram o mesmo. (Mat. 26.34-35).
 Há uma diferença entre o otimista e o que vive de ilusão.
 Ser otimista é estar consciente do cenário, saber o quanto vai custar e se empenhar ao máximo para fazer
acontecer, crendo que vai acontecer.
3. MUITA INICIATIVA E AÇÃO E POUCA ORAÇÃO
 40 Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. “Vocês não puderam vigiar comigo nem
por uma hora?”, perguntou ele a Pedro. (Mat. 26.40).
 Pedro estava pronto para dizer que ele não iria “amarelar”. Porém, no momento de orar ele não se preparou.
Essa combinação será sempre perigosa. Não adianta você fazer tudo que você, ser proativo e não depender
de Deus.
 “Cabeças quentes e corações frios nunca resolveram nada.” – Billy Graham
4. AUSÊNCIA DE UMA BASE ESPIRITUAL FORTE
 41“Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca”.
 Um dos maiores problemas do Brasil na copa foi falta de coerência.
 É muito mais do que futebol. Não adiante ser bom no futebol e ser uma calamidade nas outras áreas. Em
países mais sérios, esportes estão aliados à um projeto de educação, economia, família e da formação de
valores de uma sociedade. A cabeça do garoto brasileiro é: “seja bom de bola e o resto deixa pra lá”. Porém
ser bom em apenas uma coisa levará ao vexame. Pode até levar à dias de glórias, porém, o vexame será
maior.
5. FALTA DE PERCEPÇÃO DO SEU MOMENTO
 45 Depois voltou aos discípulos e lhes disse: “Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora! Eis que
o Filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. (Mat. 26.45).
 Quando chegou a hora de agir, ele estava descansando.
6. DISTANCIAMENTO DA IGREJA E DA FÉ
 58 E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas, para ver
o que aconteceria.
 Muitos em determinado momento começam a seguir Jesus de longe.
 3 Momentos que podem afastar as pessoas de Deus:
 Dias difíceis (revolta): Mesmo que muitos se revoltam, há pessoas que também só acordam em dias
difíceis.
 Dias comuns: rotina e previsibilidade, as coisas começam a serem feitas automaticamente e não se
percebe o distanciamento.
 Dias de glória: muitos ficam embriagados com suas conquistas e se esquecem de Deus.
7. ARREPENDIMENTO TARDIO
 75 Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: “Antes que o galo cante, você me negará três
vezes”. E, saindo dali, chorou amargamente.
 Ele não poderia se arrepender antes? Ele foi avisado por Jesus antes de tudo:
 31 “Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. (Luc. 22.31).
 Deus sempre nos alerta, nos mostra o caminho correto, mostra os nossos erros, porém, muitas vezes
insistimos no erro, damos lugar para a tentação, “ficamos de bobeira”, até que um dia a tragédia vem.
CONCLUSÃO
 Quais desses erros de Pedro mais lhe chamaram a atenção?
 Quantas vezes agimos da mesma forma, e ficamos afirmando para nós mesmo, que não tem problema ou
que as coisas são assim mesmo.
 Eu quero dizer para você que Deus tem planos maravilhosas para sua vida, mas você precisa trabalhar
esses erros. Entregue todos aos pés da Cruz de Cristo, e conte com a ajuda do Espírito Santo.

