CRER PARA A VIDA
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ESTUDO - 4

MOMENTO DA VISÃO
Olá Querido irmão! Hoje nosso estudo é baseado no princípio de que precisamos crer para viver como filhos
de Deus, isto nos leva e entender que uma vez que cremos para a salvação, precisamos continuar a crer que
Jesus estará presente em cada minuto de nossa vida. Muitos até creem que são salvos, mas não conseguem
crer que Ele pode resolver uma situação difícil.
QUEBRA GELO:
Pergunte em sua célula:
1. O que significa crer em Jesus?
2. Por que muitas vezes nos encontramos insatisfeitos?
TEXTO: João 6:30-38
INTRODUÇÃO:
• Precisamos ser resgatados da ira de Deus e estabelecer um relacionamento com Deus que satisfaça nossa
alma.
• Foi isso que Jesus nos veio conceder, e essa dádiva chega a nós apenas de uma forma: crendo nele.
• Jesus não só nos oferece água como em João 7:37, mas nos convida a beber da água, para então
satisfazer a sede.
• Crer em Jesus, ao relacionar-se com ele, nos conduz à uma vida plena e à cada dia torna concreta e
prática nossa salvação.
• PARA VIVER CRENDO EM JESUS VOCÊ PRECISA:
1. ROMPER COM A INCREDULIDADE (v.30 E 31)
• Então lhe perguntaram: "Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás?
Os nossos antepassados comeram o maná no deserto; como está escrito: ‘Ele lhes deu a comer pão do
céu'".
• Muitas vezes começamos a questionar Deus pedindo provas de seu amor e de seu poder, ou então
começamos a comparar nossa vida com de outros e até mesmo com nosso passado e a maneira que Deus
agia nele.
• Contudo Ele nos promete uma vida nova todos os dias, e nos surpreende como e quando quer. Viver com
incredulidade no coração pode nos impedir de viver na expectativa do novo com Deus.
• Pare de fazer perguntas, viva para além de você e do que conhece pois louvamos Àquele que é capaz de
fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua
em nós. (Efésios 3:20).
• PARA VIVER CRENDO EM JESUS VOCÊ PRECISA:
2. RECONHECER DE ONDE VEM TODO SUSTENTO (v.32 E 33)
• Declarou-lhes Jesus: "Digo-lhes a verdade: Não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai
quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao
mundo".
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Deus é fonte!
Você precisa crer que isto é mais real do que imagina!
A ação dele não tem, obrigatoriamente, limitação em pessoas, tempos ou circunstâncias, é o Pai do céu
que faz derramar os milagres, as respostas de oração, os suprimentos, os resgates, absolutamente tudo!
Inclusive a salvação veio pelo poder do Senhor criador de todas as coisas.
Viva na dimensão de que quem domina e cuida de tudo é o seu Deus!
Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre! Amém. (Rom. 11:36).
PARA VIVER CRENDO EM JESUS VOCÊ PRECISA:

3. RECEBER PELA FÉ AS RESPOSTAS DE DEUS (v. 34 e 35)
• Disseram eles: "Senhor, dá-nos sempre desse pão!" Então Jesus declarou: "Eu sou o pão da vida. Aquele
que vem a mim nunca terá fome; aquele que crê em mim nunca terá sede.
• Muitas vezes você até tem uma fé suficiente para pedir, mas não consegue receber por fé as respostas de
Deus, porque julga que elas estão demorando, ou porque não as recebe como gostaria que fossem.
• Experimente uma integridade e crescimento em sua fé, do começo ao fim, viva, peça e espere por fé, pois
isto agrada a Deus e fortalece sua vida cristã.
• E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21:22
CONCLUSÃO
• Estamos certos de que Jesus nos ajudará a crer nEle, pois a fé verdadeira e sobrenatural, para uma vida
de entrega e de descanso para a alma, só pode vir de nosso Deus; agora, basta a nós exercermos esta
fé: creia com todas as suas forças que Ele te ama, e que, uma vez entregue a Ele, Jesus nunca mais o
deixará.
• Viva então para cumprir a vontade de Deus, assim como Jesus, e tenha uma vida de fé genuína e prática,
este é o maior desejo de Jesus, que obedeçamos ao chamado ... "creiam em mim..."
• “Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para
fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou.” (João 6:37 e 38).

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam também em mim.”
(João 14:1)

MOTIVOS PARA ORAÇÃO:
Oremos:
• Pelas células e suas multiplicações.
• Pelos líderes.
• Pelos enfermos.
• Por Lucas Fonseca - que está fazendo Jocum no Acre – e agora se encontra em Arequipa-Peru. Onde
há muita bruxaria e idolatria.
• Por Jhonatas – que está fazendo Jocum em Salvador.

