COMO EU VOU CRESCER
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ESTUDO - 2

MOMENTO DA VISÃO
Deus quer que você cresça. O objetivo do nosso Pai é que você amadureça e desenvolva as características de
Jesus Cristo. E crescer assim, não é do dia para noite, é um processo. É preciso que haja um compromisso
voluntário. Você deve querer crescer, decidir crescer, fazer um esforço para crescer e persistir em crescer. E
essa vontade de crescer em tudo começa como uma decisão. Jesus nos chama, e nós respondemos.
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Você sente que tem crescido no conhecimento das coisas de Deus?
2. Você acha que pode crescer mais e mais rápido? O que está faltando?
TEXTO: Mateus 4:18-22
INTRODUÇÃO:
• Quando os primeiros discípulos escolheram seguir a Jesus não entendiam quais eram as implicações nessa
decisão que tinham tomado. Simplesmente atenderam ao convite de Jesus. Isso é tudo de que você precisa
para começar: decidir ser um discípulo de Jesus!
• E uma coisa para vocês pensarem: mesmo crianças vocês podem tomar a decisão de ser um discípulo de
Jesus!
• Imagine se todas as pessoas que existem no mundo, em um determinado momento resolvessem viver como
Jesus viveu... Uauuu todos os habitantes da terra imitando nosso Salvador, você tem alguma dúvida de que
o mundo seria totalmente diferente? Eu não!
• Só existiriam pessoas que fazem o bem deixando de lado toda a podridão que o mundo oferece, trazendo
paz e não a guerra, abundância em vez de escassez, amor no lugar do ódio... Seria um mundo muito mais
fácil de viver.
• A vida de Jesus ensina como devemos crescer e fazer dos nossos dias aqui na terra a diferença no mundo.
• Para ser assim você precisa:
1. OLHAR COMO JESUS
• Jesus olhava para as pessoas e se preocupava com elas, tinha compaixão.
• Vivemos num mundo muito egoísta, onde cada um pensa no que é seu e o outro que se lasque, quando
Jesus nos ensina o oposto.
• Sabe o que quer dizer isso? Quando vejo alguém chorando, tenho que fazer alguma coisa. Quando vejo
alguém passando necessidade, tenho que fazer alguma coisa. Quando vejo alguém que está caminhando
na direção errada, tenho que fazer alguma coisa.
2. AMAR COMO JESUS
• Jesus amava todas as pessoas, Ele não fazia distinção com ninguém mesmo quando alguém o queria mal.
• Quer prova de amor maior do que morrer em nosso lugar numa cruz Jesus demonstrou seu amor pelas
pessoas que fizeram isso com ele e perdoou cada uma delas.

3. CRESCER COMO JESUS
• Jesus cresceu fazendo a vontade de Deus. Hoje vivemos no mundo cheio de distrações: celulares, jogos,
amizades mas nada pode nos atrapalhar de crescer como Jesus, de querer fazer a vontade de Deus e abrir
mão de nossa vontade.
• Jesus sabia o quanto iria sofrer, mas preferiu fazer a vontade de Deus.
CONCLUSÃO
• Tem coisa melhor do que seguir o exemplo de Jesus, imagina as pessoas olharem e perceberem que você
é diferente, pois carrega dentro de si o DNA de Deus! Não há exemplo maior, não há exemplo melhor do
que crescer como Jesus!

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.”
(Efésios 4:15)

