Setembro
ESTUDO - 3
MOMENTO DA VISÃO
Esse é o nosso último estudo, estaremos falando sobre a Renovação da Fé. Dê uma recapitulada nos últimos
estudos com sua célula, lembrando todos os temos de “Renovação” que tratamos durante essas sete semanas.
Veja qual foi o estudo que mais chamou a atenção das pessoas de sua célula.
QUEBRA-GELO
Pergunta na sua célula:
1. Você se considera uma pessoa de fé?
2. O que na verdade é Fé para você?
TEXTO: João 20:18
INTRODUÇÃO:
 A palavra grega para ANDAR, “periateo” significa literalmente perambular. Esta palavra em português tem
um sentido pejorativo. Ela significa uma metáfora para VIVER, por isto e assim que é traduzida nas Bíblias
mais contemporânea.
 O ministério de Jesus foi um ministério perambulante. Ele andou por toda a parte fazendo o bem. At. 10.38.
 A fé cristã exige movimentação. Como cristão e como igreja precisamos continuar movimentando em nome
do Senhor!
 Orando, pregando, curando, libertando, pastoreando, exortando, proclamando, profetizando, ensinando e
declarando as verdades de Cristo ao mundo.
 Jesus foi e sempre será o maior Mestre que já existiu, em especial, por que Ele viveu o que falou. Ele foi,
ele andou, ele se moveu. Galileia, Samaria e Jerusalém eram suas estradas de pregação.
 Jesus veio para todos, inclusive para os gentios, porque ele quando viveu aqui...
 Demonstrou preocupação com eles,
 Partilhou seu ensino para eles,
 Repartiu suas atitudes com todos,
PARA RENOVAR SUA FÉ É NECESSÁRIO QUE VOCÊ:
1. VIVA SUA NOVA VIDA EM JESUS DIARIAMENTE – Fil. 1.21
 “Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro.”
 O convite para seguir a Cristo é uma experiência continua. Por isso, Jesus falou por meio de parábolas,
para trazer ao nosso cotidiano, falando em sal, luz, aves, moeda, ovelha, tesouro. Jesus deu ênfase às
coisas do dia a dia.
 No encontro de Jesus com o jovem rico foi assim: Mat. 19.18-19
 Ele perguntou o que tenho que FAZER? Eu tenho guardado os mandamentos, etc. E no verso 22 diz que
o jovem se afastou triste porque tinha muitas riquezas! E note que ele não citou o mandamento “não
cobiçarás”
 Jesus disse: você não tem que fazer, você precisa VIVER.



“Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome
sobre si a sua cruz, e siga-me;” – Mat. 16.24

2. DECIDA SERVIR AS PESSOAS E AGRADAR A DEUS - Jo 13.4-5
 “Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, e
começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhos com a toalha com que estava cingido.”
 Jesus exaltou esta prática em todo tempo! Jesus nos deixou o princípio da TOALHA e da BACIA.
 Este episódio só é revelado aqui no evangelho de João. Como Deus e bom! Você já pensou se este
evangelho tivesse se perdido? Não teríamos uma visão completa da vida crista sem este fato.
 Existem 10 palavras gregas para serviço, como “doulos e diakonos”. Paulo se refere a ele mesmo cinco
vezes como Diácono. E no NT a palavra como verbo ou substantivo aparece nada menos que 92 vezes. 44
nas cartas de Paulo.
 A palavra doulos, aparece no NT 73 vezes, especialmente em Mateus com 30, Lucas 27 vezes, Jesus
gostava muito desta palavra.
 Willian Barclay disse: “Quando mais estivermos perto da humanidade sofredora de Jesus, mas estaremos
perto de Deus como Pai.”
 Pedro exortou os crentes a viverem como servos de Deus: I Pe. 2.16 – “Vivam como servos de Deus.”
3. TENHA COMPAIXÃO COMO JESUS TEVE - MT. 20.34 e 6.12
 “Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram; e eles o seguiram.” – Mat.
20.34
 E nós só teremos compaixão se decidirmos PERDOAR!
 “E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores;”
 Compaixão e uma palavra latina. “pati” (Sofrer) e “cum” (com). Sofrer com o que sobre. Sentir com o coração
do outro.
 Nas escrituras a palavra que temos é SPLAGCHNAI, como forma verbal 12 vezes = referindo-se o sentir
de Cristo. E também traduzido por piedade ou compaixão. Em Lc. 15.20, por exemplo. Portanto a palavra
do filho pródigo, deveria se chamar a parábola do pai compassivo.
 A compaixão nos ensina a ir aonde está a dor, a entrar nos lugares onde existe o sofrimento e compartilhar
o quebrantamento, medo, tristeza e angústia. Por isto a compaixão provoca em nós profunda resistência e
protesto.
 Você já percebeu que o único pedido do sermão da montanha é o PERDÃO. E sobre a qual existe um
comentário de Jesus.
 E que o que perdoa pode ser perdoado. Igualmente, o perdoado deve ser um perdoador.
 Isso não significa ser um “banana”
 É importante lembrar que Jesus chorou com Maria e seus amigos (João 11.35). Embora seja um dos
menores versos da Bíblia, o seu impacto e profundidade é sem igual para nossas vidas.
 Paciência, perseverança, esperar, perdoar!
CONCLUSÂO
 O padrão é alto, é difícil e será sempre um dia de cada vez. Todavia, para isto Jesus enviou o “parakleto”
(nosso conselheiro, o ajudador) para nos ajudar, o seu Espírito Santo, que está em nós 100% como presente
de Deus para nós.
 Jesus ressuscitou! Sua obra continua entre nós!
 “Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou eu vos envio. E com
isto soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo.” – João 20.21-22

