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MOMENTO DA VISÃO
Cada evangelho foi escrito a partir de um ponto de vista, Deus usou a perspectiva de cada escritor para se
revelar à nós. Cristo escolheu se manifestar à humanidade por meio de perspectivas, interpretações de pessoas.
Nesta série, vamos trabalhar perspectivas transformadoras da vida de Jesus, por meio de nuances de estilos
diferentes que marcaram épocas.
Cada encontro com Jesus traz uma revelação específica, para o momento, para a pessoa envolvida, para o ser
humano, em todas épocas e culturas. Nunca um encontro é igual ao outro, Jesus nunca realizou um milagre
exatamente como o outro, simplesmente porque ele sempre enfatiza o fato de sermos únicos.
QUEBRA GELO:
Pregunta na sua célula:
1. Você já quis ser um super-herói?
2. Qual herói você gostaria de ser?
TEXTO: Lucas 8:22-25
INTRODUÇÃO:
 Quantos de nós já quis ser um, Super herói? Ter poderes capazes de fazer coisas incríveis, uma força fora
do comum, uma inteligência insuperável.
 Lendo uma pouco sobre a Marvel o que podemos observar que em seus personagens tem muita
“humanidade” pessoas que passaram por coisas difíceis, situações de dores profundas, perdas e isto em
algum momento as tornou super-humanos.
 Homem-Aranha é um adolescente, criado pela tia presencia a morte do tio. É picado por uma aranha em
uma visita ao um laboratório com a escola.... Isto altera seu DNA, mas existem questões mal resolvidas por
conta da sua idade, imaturidade, problemas envolvendo relacionamentos.
 Os X-mens foram criados basicamente para tratar de problemas de discriminação nos anos 60, pessoas
mal visitas pela sociedade mais com habilidades sobre-humanas!
 O Demolidor com uma deficiência física e que enfrentava problemas por isto.
 Problemas do dia a dia que fizeram adolescentes, pessoas desprezadas, deficientes se tornarem Heróis!
 Uma das coisas que prova um herói é capacidade de agir em meio ao caos!
 Veja o texto acima:
 Sempre tentamos comparar Jesus ao super-heróis, não existem comparações, e não estou dizendo que
não gosto de Heróis só estou dizendo que não podemos comparar o não Real com Real!
 Quais são suas dores, problemas Caos que você precisa da ação de Jesus hoje? Sim hoje! Jesus nunca irá
chegar quando o mal já dominou, ele sempre chega na hora certa!
 Para viver uma história Real com Jesus:

1. DESENVOLVA O SUPER-PODER DE OUVÍ-LO
 Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago". Eles entraram num barco e
partiram. vs 22.
 De verdade escutar é superpoder, vivemos em uma geração que escuta pouco e fala muito, uma das
capacidades que devemos desenvolver e fazer o que Jesus está falando, neste momento os discípulos não
questionaram Jesus. Eles simplesmente entraram no barco e partiram. Muitas vezes não vivemos algo
sobrenatural em nossas vidas, porque questionamos tudo! “Mas porquê? ”, “Mas sou tão jovem”, “Mas se
fizéssemos diferente! ”... Só faça o que Ele está te pedindo. Com Jesus sempre vamos ter uma DIREÇÃO.
 Precisamos escutar mais, estar atentos ao que Jesus está falando.


Para viver uma história Real com Jesus:

2. DESENVOLVA O SUPER-PODER DE CONFIAR
 Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco
estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: "Mestre,
Mestre, vamos morrer! vs 23-24.
 Já viu quando os X-mens fazem as coisas por conta e não confiam no que o professor Xavier? Eles têm
poderes mas escutam e precisam confiar em seu mentor.
 Confiar sempre será sobrenatural, fé sempre será um superpoder. Confie lembre-se que Jesus já fez outros
milagres em sua vida, os discípulos foram movidos pelo Caos, Não faça isto seja movido pela confiança na
presença de Jesus! Ele está neste barco da sua vida! Uma das coisas que situações difíceis nos trazem e
a capacidade de não pensar, cegueira momentânea, falta de confiança, falta de esperança.
 Isto nos leva a falar coisas horríveis, os discípulos decretaram contra a própria vida “Vamos morrer”, só
esqueceram que Ele estava lá! Não importa o cenário, o caos, Ele sempre irá agir.


Para viver uma história Real com Jesus:

3. DESENVOLVA O SUPER-PODER DE SER ALINHADO.
 "Onde está a sua fé? ", perguntou ele aos seus discípulos vs.25.
 Um dos maiores presentes que Jesus pode nos dar através da sua vida, da sua cruz é mostrar para nós
que realmente somos, quando Jesus faz esta pergunta: “Onde está a sua fé? ” É uma pergunta para nós
também, onde está a nossa fé?
 Umas das coisas que o evangelho nos traz é alinhamento.
 Perguntas, Jesus sempre irá nos alinhar neste sentido.
 Uma fé poderosa! Não podemos guardar, precisamos colocar em pratica!
CONCLUSÃO:
 “Digo a verdade: Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda
maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. ” (João 14:12).
 Quando desenvolvemos ouvir, confiar e sermos alinhados.... Somos chamados a ser Jesus na vida das
pessoas!
 Um discípulo sempre vai seguir os passos do Mestre! Jesus sempre será nosso maior herói, não existe nada
que não possa ser vencido através de sua vida! Onde Jesus está, existem milagres, sinais e maravilhas!

