JOGO DOS 7 ERROS
COMO VIRAR O JOGO?

Agosto
ESTUDO - 4

MOMENTO DA VISÃO
No estudo passado falamos sobre o “Jogo dos 7 Erros”. Dê uma recapitulada no que foi visto.
No estudo de hoje vamos ver como podemos virar o jogo a nosso favor.
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Você já se arrependeu de algo que tenha feito?
2. Depois do arrependimento, o que você decidiu fazer?
TEXTO: Lucas 22:54-62
INTRODUÇÃO:
 Chega a ser emocionante quando assistimos a um jogo onde o time ou a pessoa para quem estamos
torcendo está perdendo e em determinado momento começa a reagir e a virar o jogo.
 Quando tudo parecia estar perdido, o placar muda, a realidade muda, o entusiasmo muda, a apatia muda,
tudo muda.
 Deus quer mostrar para você que nem tudo está perdido, a partida ainda não acabou, com a ajuda de Deus
você pode mudar esse placar, você pode mudar o resultado final.
 Mas para isso acontecer você precisa tomar algumas decisões...
1. PERCEBA O CUIDADO DE DEUS SOBRE VOCÊ
 61 O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor
lhe tinha dito: “Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes”.
 32 Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. (Mat. 26.32).
 Deus não tem prazer na sua dor e ele tem o melhor para você. Confie, entregue sua vida para ele e creia
que ele vai te proteger.
2. SAIA DO LUGAR EM QUE VOCÊ FICOU VULNERÁVEL
 “Saindo dali...” (Luc. 22.62).
 De onde ele saiu? Ele saiu do meio das pessoas que zombavam e condenavam injustamente Jesus.
 55 Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com
eles. (Luc. 22.55).
3. ARREPENDA-SE E COMECE A MUDAR
 ...chorou amargamente.
 O arrependimento não é fácil, as vezes vai doer, vai ser difícil. Vai ser necessário engolir o orgulho e chorar
, e o choro do arrependimento é um choro amargo.

4. ACEITE O CHAMADO DE JESUS PARA SUA NOVA VIDA
 7 Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o
verão, como ele disse”. (Mat. 16.7).
 Jesus enfatiza: avise aos discípulos e a Pedro! Ele mostra claramente que Pedro fazia parte dos planos
dele. Imagine o que estava passando na cabeça de Pedro! Judas tinha se matado, ele sabia que Jesus o
tinha visto no momento da traição. Mas Jesus enfatiza, o chamado e os seus planos para Pedro.
Ei! Você não é perfeito, mas Jesus te chamou. Ele viu suas falhas, mas ele está com você e está te
chamando. Venha!
 17 Pela terceira vez, ele lhe disse: “Simão, filho de João, você me ama?”Pedro ficou magoado por Jesus
lhe ter perguntado pela terceira vez “Você me ama?” e lhe disse: “Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes
que te amo”.Disse-lhe Jesus: “Cuide das minhas ovelhas. (João 21.17).
 Pedro que havia traído agora é da equipe de Jesus.
CONCLUSÃO
 Erros todos cometem, você pode evitar o vexame. Talvez você tenha passado por muitos, mas a maior
derrota é rejeitar a restauração, o maior vexame é rejeitar todas as chances que Deus te dá e o chamado
de Jesus para você. Escolha hoje ser restaurado e caminhar com Jesus!
 4 Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os
capacitava. 14 Então Pedro levantou-se com os Onze e, em alta voz, dirigiu-se à multidão... (Atos 2.4,14ª).


Pedro escolheu a restauração e escolheu continuar. Qual é a sua escolha?

