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Portanto, vão e façam discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo o que
eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com
vocês, até o fim dos tempos”.
Mateus 28:19-20
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PREFÁCIO

Pessoas, este é o alvo da igreja, o segredo da verdadeira importância
do sacrifício da cruz. Jesus não disse para criarmos templos e
cuidarmos de estruturas, Ele disse para cuidarmos de pessoas. Essa
deveria ser nossa dedicação como cristãos.
Das pessoas que eu conheço e com as quais tive a oportunidade de ser
um pouco mais íntimo, os meus amigos Rafael e Sabrina Virmond e
Mauro e Débora Luz são os que, verdadeiramente, mais se
movimentam por pessoas. Isso mesmo, movimento. Movimentos que
fazem eles saírem de madrugada para aconselhar um jovem, abrirem
mão de um domingo em família para almoçar com um discípulo, marcar
cafés em meio à correria do dia, emprestar um ombro em um velório,
abraçar na maternidade, buscar o resultado do exame junto, borrar a
maquiagem de tanto chorar de alegria ou de tristeza. Fazem isso porque
Jesus ensinou a eles, e, então, decidiram praticar.
Quando li o rascunho do StepOne, entendi que meus quatro amigos
haviam se movimentado mais uma vez em prol das pessoas, porque é
isso que o StepOne faz: ensina pessoas a se movimentarem pelas
outras. Resumindo, mobiliza-se, dedica tempo e esforço em volta de
uma ordem muito clara que Jesus nos deu: "Ide e fazei discípulos”. O
fato é que não existe etapa no discipulado mais eficiente que
importar-se com o outro, e essa é a primeira etapa, o restante são
técnicas e procedimentos. Criamos o StepOne para conduzir quem se
interessa por esse processo.
Nesta nossa tentativa de simplificar o que conhecemos por igreja, a
SkyChurch tem como base fundamental o discipulado. Aqui, quando

uma pessoa deseja caminhar com a gente, necessariamente, precisa
querer ser um discípulo e também aprende que um dia vai discipular
alguém. Mas o que é o discipulado? Como se faz isso? Essa é a
pergunta que sempre nos fazem, sejam irmãos recém-convertidos
sejam outros com mais de 40 anos de idade, o que chamamos de "vida
cristã”.
Na SkyChurch, aprendemos e continuamos aprendendo que a distância
não é uma questão geográfica ou espacial. Já vi pessoas em um púlpito
tão longe de Deus, e outros fora de um templo tão perto do Pai, e
concluí que dentro e fora da igreja não é uma questão física, mas
conceitual. Já vi famílias distantes, emocionalmente, falando, que
moram no mesmo prédio, e outras que, mesmo em cidades ou países
diferentes, são exemplos de união.
Sendo bem prático, quem diz que discipular a distância não funciona
está ignorando todas as cartas enviadas por Paulo. Imagine se Paulo,
Pedro, Tiago ou Apolo, qualquer um deles tivesse à disposição email,
SMS,

CRM,

Aeroportos,

Skype,

Facebook,

Tweeter,

YouTube,

WhatsApp,

Drones, Amazon e várias outras ferramentas que

facilitariam o ensino e o cuidado deles com as igrejas que plantaram.
Por outro lado, nunca na vida recebi tanto versículo, nunca vi tanto
vídeo de pregação produzido, nunca fui tão impactado por ministérios
ao redor do mundo pela internet ou TV. Há uma quantidade muito
superior de informações sobre a palavra de Deus para as pessoas, mas
a Terra precisa estar pronta para receber a semente.
Por isso, fazendo o antagonismo deste parágrafo: nada substitui um
abraço ou uma conversa olho no olho, nem mesmo um púlpito
tradicional. Talvez você diga: “Eu gostaria de discipular, mas não tenho
tempo”. Permita-me mostrar o que Jesus fez em uma situação muito

mais ocupada que a minha ou a sua agenda. A Bíblia conta, no Livro de
Lucas, capítulo 24, a história de dois homens que caminharam com
Jesus por, mais ou menos, três horas. Você sabe em que contexto
Jesus dedica essas horas a esses dois homens, os quais não tinham
nenhum protagonismo ou importância na época?
Este é o contexto: Jesus acaba de passar por toda sua paixão, e o
túmulo encontra-se vazio. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de
Tiago foram ao túmulo e depois voltaram para relatar aos apóstolos o
ocorrido: Jesus ressuscitou! Entenda que “Jesus ressuscitou” significa
que aquele corpo humano físico que estava destruído e morto há três
dias

acaba

de

aparecer

vivo,

perfeito e iluminado. ISSO É

FANTÁSTICO, o maior evento da história de toda humanidade acaba de
acontecer. Se fosse nos dias de hoje, todos os canais de TV e Internet
do mundo estariam noticiando: "Aquele que chamavam de Messias
morreu. Morreu Jesus de Nazaré, e ele desapareceu do túmulo. Alguns
de seus seguidores relatam que viram Ele vivo e conversaram com Ele.
Os guardas que faziam a vigia confirmam o desaparecimento do corpo e
não conseguem explicar o ocorrido”. Ou seja, Jesus teria todas as
justificativas para “não perder tempo com aqueles dois discípulos”, ou,
de forma mais polida, falar que “tinha coisas mais importantes para
tratar”.
O fato é que, com esse exemplo, Jesus ensina-nos que não há nada
mais importante que parar, dedicar tempo ao próximo para que conheça
quem é Jesus e sua história e se sente à mesa com Ele para ter
intimidade e reconhecer, então, o seu Senhor.
Como está sua agenda? Quem planejou sua agenda? Você já orou a
Deus para saber quanto da sua agenda deveria ser dedicada a outra
pessoa conhecer mais a Jesus?

Usando o trocadilho a meu favor: para tudo sempre tem um “Step One”.
Boa jornada fazendo o que Jesus nos pediu para fazer. “Portanto, indo,
faça discípulos de Jesus por todas as nações, ensinando tudo que
Jesus ensinou e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo”.
Boa leitura e, principalmente, boa prática.
Deus o(a)abençoe.

Tiago Stachon
SkyChurch
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INTRODUÇÃO
Olá querido leitor! Muito provável que você começou a ler e
estudar esse livro motivado por uma grande decisão e um passo
importante que você deu em sua vida: Você creu em seu coração
e confessou com sua boca que Jesus é o Filho de Deus, que veio
ao mundo, viveu, morreu e ressuscitou para te salvar.

Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os
mortos, será salvo. (Romanos 10:9)
E agora? Como viver essa vida que Jesus nos prometeu? Por
onde começar? Devo mudar alguma coisa na minha vida?
Eu sei, são muitas perguntas e dúvidas com relação a essa
nova caminhada e estamos aqui pra te ajudar a dar esses primeiros passos, conhecendo esse novo mundo e essa nova realidade. No decorrer deste livro você encontrará verdadeiros
tesouros para sua vida. Leia, discuta com seu discipulador, pergunte bastante e não fique com dúvidas. Divirta-se aprendendo
e conhecendo o Rei e o Reino.
•

Leia o capítulo a ser estudado antecipadamente;

•

Releia;

•

Leia os textos sugeridos na Bíblia física e compare com
seu aplicativo;

•

Confira os textos bíblicos em outras versões;

•

Grife os pontos que te chamaram a atenção;

•

Discuta cada texto com seu discipulador;

•

Entenda o contexto;

•

Pesquise novos textos bíblicos relacionados ao tema;

•

Escreva nas laterais e nos espaços reservados para anotações;

INTRODUÇÃO
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•

Fale o que você está pensando;

•

Não fique com dúvidas, compartilhe com seu discipulador;

•

Faça correlações com algo ou histórias que você já sabia;

•

Fale do que você aprendeu para outras pessoas.

Essas são algumas técnicas que te ajudarão a ter a informação, fixar o conhecimento e colocar em prática. Desta forma
você caminhará à busca da sabedoria.
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Por que Jesus?
INTRODUÇÃO
Você já se perguntou‚ “Por que Jesus?” Por que Ele teve que
morrer? Por que o sangue é importante?
Para responder a essas perguntas precisamos nos equipar
com conhecimento de alguns fatos que se passaram no início
da humanidade e do universo como o conhecemos.

Não existe a.C.
A Bíblia nos conta que há mais de dois mil anos atrás uma jovem encontrou-se grávida e deu a luz a um menino. Esse menino
que ela passou a segurar em seus braços era muito mais que um
simples menino. Seu nome era Jesus.
Antes dele ter nascido como menino, Ele foi aquele que
construiu os fundamentos do universo, antes de Jesus rasgar o
véu do templo em dois, ele dividiu o mar em dois, antes de Jesus
fazer uma promessa a seus discípulos, Ele fez uma promessa a
Abraão, antes de Jesus andar no jardim do Getsêmani ele andou
no jardim do Édem. Jesus esteve no Gênesis, Êxodo, nos profetas e nos Salmos, Jesus está em Romanos e Apocalipse. Nunca
houve um momento antes Dele, nunca haverá um momento sem
Ele não existe antes de Cristo. “Antes de Cristo” é excelente para
contarmos os tempos e dividirmos a história, mas Ele sempre
esteve aqui.

Onde tudo começou
Para entendermos a necessidade do sacrifício de Jesus, precisamos conhecer muito bem os três primeiros capítulos da
Bíblia. Gênesis um, dois e três, nos revelam muito sobre o desejo
de Deus para o homem, o plano de Deus para a humanidade, o
pecado e como desde aqueles dias, logo após o pecado, Deus já
havia preparado um plano, conhecido como plano de salvação
para a humanidade.

Por que Jesus?

7

Pare agora, e leia atentamente os dois primeiros capítulos de
Gênesis.
Começamos o capítulo três com a serpente (diabo) sendo
apresentada.
Ela vai direto ao assunto, questionando Eva a respeito daquilo
que Deus havia dito. Muito parecido com o que acontece conosco hoje em dia. Naquela ocasião, a serpente cria uma mentira em
relação a ordem de Deus, sobre os frutos do jardim; distorcendo
a verdade e relativizando a palavra de Deus. “Certamente não
morrerão”, ela diz a mulher em certa ocasião.
Porém Deus é Santo e não pode conviver com o pecado. E essa seria a morte que a humanidade estava prestes a
experimentar, a separação eterna de Deus.
A serpente então convence Eva de comer do fruto e ela o
oferece a Adão que também come. É um texto riquíssimo. Vemos que a partir desse momento Adão e Eva tomam ciência de
que estavam nus e costuram para eles roupas usando folhas de
figueira. Ao ouvirem Deus no jardim, o que não costumava acontecer aconteceu. Adão e Eva, ao invés de irem em direção a Deus
para ter comunhão com Ele, passam a se esconder. Deus chama
por eles e só então Adão responde.
O Pecado havia entrado na humanidade.
Existe uma lição muito importante no versículo onze de Gênesis três. Eu e você vamos errar. Mesmo com nossos erros, Deus
vai continuar nos procurando para estar conosco. E quando
isso acontecer, devemos ter a atitude de Davi quando o profeta
Natã revela seu pecado que foi diferente da atitude de Adão.
Reconhecer o erro diante de um Deus que é amor é sempre a
melhor solução, mas não foi o que aconteceu.
Adão culpa Deus apontando o dedo para Eva que culpa a serpente e a consequência do erro é aplicada.
Naquele momento Deus revela o plano de salvação:

“Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua
descendência e o descendente dela; este lhe ferirá a cabeça, e
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você lhe ferirá o calcanhar”. Gênesis 3:15
Após isso, uma nova lei é estabelecida (veja Hebreus 9:22),
Deus então, derrama sangue pela primeira vez, mata um animal
inocente para mudar as vestes deles, para vestí-los com peles
de animais, cobrindo-os simbolicamente com o sangue deles.
Desde então o derramamento de sangue se tornou necessário
para cobrir os pecados. Mais uma vez há aqui um símbolo de
quem é Jesus.
Depois vemos Deus pedindo a Abraão o seu filho. E vemos que
Abraão foi até o fim e essa atitude abriu o caminho para que
Deus um dia fizesse o mesmo dando seu filho por amor de todos
os homens.

O Estabelecimento da Lei
Moisés, após libertar o povo do Egito, foi responsável pelo estabelecimento das Leis e pela construção do tabernáculo.
Com a Lei e o tabernáculo, as pessoas poderiam então trazer
animais para serem oferecidos como sacrifício. Esses animais
serviam como substitutos daqueles que os levavam como oferta. Eles levavam sobre si os pecados dos ofertantes. Esse procedimento seguiu até os dias do nascimento de Jesus, pois sem
derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Porém
na Lei não havia quem pudesse ser aperfeiçoado, a lei apenas
revelava que o homem era incapaz. Aqueles que tinham muitas
posses, poderiam viver uma vida impura e “comprar” sua santificação oferecendo os sacrifícios de acordo com suas falhas.

O Cordeiro definitivo
O desejo de Deus sempre foi que todos fossem salvos, já que o
erro de Adão trouxe a maldição do pecado para toda a humanidade. Davi fala em Salmos 51 que ele já havia nascido em pecado. O pecado se tornou parte do homem e apenas um sacrifício
perfeito poderia mudar isso.
Jesus então vem, sem a linhagem do pecado (em função da
sua concepção sobrenatural), e vive entre nós como homem.

Por que Jesus?
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Aquele que não tinha pecado se tornou pecado para que nós
possamos hoje ser a sua justiça.
Assim como por meio de um homem (Adão) a injustiça tornou-se parte de toda a humanidade, por meio de apenas um
homem (Jesus, o segundo Adão), tivemos nossas vidas restauradas e hoje podemos nos achegar a Deus, como dito em Hebreus
capítulo 10.

Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar
no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo
e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é,
do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a
casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com
um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os
corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água
pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel.Hebreus 10:19-23

Ação
Romanos oito é um belíssimo relato a respeito do capítulo que
você acabou de ler.
Leia Romanos 8 e escreva abaixo a sua conclusão sobre o
porquê Jesus precisou morrer.
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NOVA CRIATURA
A Natureza Terrena (o velho homem)
No início de tudo, Deus fez toda a natureza, animais e por último criou o homem e a mulher. Ele nos deu alguns privilégios
como a comunhão com Deus, o livre arbítrio e a autoridade sobre toda a criação. (Gn. 1 e 2)
Porém, algo nos separou de Deus. O PECADO interrompeu
nosso relacionamento com Deus. (Gn. 3)
Todo aquele que pratica o pecado transgride a Lei; de fato, o
pecado é a transgressão da Lei. (1 João 3:4)
Pois o salário do pecado é a morte. (Romanos 6:23a)
Como o pecado nos separou de Deus, começamos a viver
uma vida cheia de práticas que não agradam a Deus. Adotamos
uma natureza terrena:

Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza
terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão,
desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa
dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem
na desobediência, as quais vocês praticaram no passado,
quando costumavam viver nelas. (Colossenses 3:5-6)
A Bíblia chama as práticas terrenas de obras da carne:

Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade
sexual, impureza e libertinagem; idolatria e feitiçaria;
ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções
e inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os
advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas
coisas não herdarão o Reino de Deus. (Gálatas 5:19-21)
Com essas práticas nos separamos cada vez mais do Criador
e estamos mortos espiritualmente. Qual é a solução para voltarmos a viver? O que podemos fazer para nos aproximarmos de
Deus novamente?
NOVA CRIATURA

13

A Natureza Divina (o novo homem)
Não há nada que possamos fazer para nos aproximarmos de
Deus. Todas as nossas tentativas serão insignificantes. Há apenas uma forma, um jeito, uma pessoa que pode nos aproximar
de Deus. Somente Jesus.

(...) o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com
uma santa vocação, não em virtude das nossas obras,
mas por causa da sua própria determinação e graça.
Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação
de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a
morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do
evangelho. (2 Timóteo 1:8-10)
Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, estamos mudando também nossa natureza, passando a ter uma
natureza divina, com novas práticas. Ao confessarmos Jesus
estamos deixando para trás o pecado que nos afasta de Deus.
Jesus é a ponte que nos liga a Deus novamente.

Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os
homens: o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si
mesmo como resgate por todos. (1 Timóteo 2:5,6)
Ao sermos ligados novamente a Deus, nossas práticas também precisam mudar.

Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira,
indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que
vocês já se despiram do velho homem com suas práticas.
(Colossenses 3:7-9)
Essas novas práticas, de uma nova criatura, um novo homem,
a Bíblia também chama de fruto do Espírito:

Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio
próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem
a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões
e os seus desejos. (Gálatas 5:22-24)
14
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Testemunho de Vida
Ok, agora sabemos que antes éramos velhas criaturas, que
tínhamos práticas de homens terrenos. Conhecemos Jesus e fomos ligados ao Pai novamente, consequentemente passamos a
ser uma nova criatura, um novo homem. Ao mudarmos de vida e
mudarmos de prática, logicamente nossos familiares, amigos e
pessoas que nos cercam perceberão essas novas práticas. Isso
se chama TESTEMUNHO DE VIDA.
A palavra TESTEMUNHO significa:
O que pode ser usado para comprovar a veracidade ou
existência de algo; prova.
Registro que se faz com o intuito de fundamentar algo, geralmente uma passagem da própria vida: testemunho religioso;
comprovação.
Ação ou efeito de testemunhar, de manifestar algo por palavras ou gestos.
Por meio do seu testemunho de vida outras pessoas poderão
conhecer Jesus e serem salvas da mesma forma como você foi.
Testemunhar, falar sobre o que aconteceu em sua vida, sobre o
antes e o depois de Jesus, é muito importante.

Disse-lhe Tomé: “Senhor meu e Deus meu!“
Então Jesus lhe disse: “Porque me viu, você creu? Felizes
os que não viram e creram”. (João 20:28,29)

Reflexão
Para conversar com seu discipulador.
•

Você consegue identificar um antes e um depois em sua
vida?

•

Você mudou algumas práticas antigas?

•

Como tem sido seu testemunho de vida?

•

As pessoas percebem a diferença em suas ações?

NOVA CRIATURA
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Aplicação
Use as linhas abaixo para anotar suas novas práticas, como
um novo homem:
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Relacionamento com
Deus
A palavra “relacionamento” significa a ligação afetiva,
profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os
mesmos objetivos e interesses. Logo, todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem
ser recíprocas. Em um relacionamento, quando uma das partes
não se responsabiliza pelas atitudes de uma boa convivência, o
relacionamento se torna difícil. Para que um bom relacionamento aconteça é necessário ter confiança, empatia, respeito e
harmonia entre as partes.
O relacionamento com Deus não é diferente. É necessário que
haja comprometimento mútuo. Vale salientar que Deus já provou o comprometimento Dele com a humanidade, já provou seu
amor por cada ser humano quando enviou seu único Filho para
que viesse ao mundo e nos ligar novamente a Deus por meio de
seu sangue vertido na Cruz. Deus espera ter relacionamento íntimo com cada um de nós. Ele nos ama.
Como então podemos nos relacionar com Deus? De que forma?

Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês!
(Tiago 4:8a)

Aceitar Jesus
Aceitar Jesus, ser um salvo, é o primeiro passo para nos relacionarmos com Deus. Olha o que a Bíblia diz sobre isso:

Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha
voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo.
Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu
trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu
Pai em seu trono. (Apocalipse 3:20-21)
A salvação é para todos e Deus está disposto a sentar-se à
Relacionamento com Deus
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mesa com você para se relacionar. Então se você chegou até
esse ponto do livro e ainda não entregou sua vida a Ele, esse é o
momento. Ore, de todo seu coração e se entregue a Ele.

Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os
mortos, será salvo. (Romanos 10:9)

Oração de entrega
“Jesus, eu creio que Você é o Filho de Deus e que veio em
carne para me salvar e me purificar de toda a injustiça. Eu creio
que Você morreu e ressuscitou e está vivo a direita do Pai. Eu me
arrependo dos meus pecados e renuncio a Satanás e suas obras.
Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Espírito
Santo faça morada em mim. Em Nome de Jesus, Amém!”

Ler a Bíblia
Para nos relacionarmos com alguém é importante conhecer
essa pessoa, sua história de vida, suas experiências, seu jeito
de ser, coisas que gosta, coisas que não gosta. Assim também é
com Deus. A forma como podemos conhecer mais sobre Deus e
seus feitos é por meio de Sua palavra, a Bíblia.

Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução
na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. (2 Timóteo 3:16-17)
Toda a Bíblia é fidedigna, digna de crédito e de confiança. Ela
nos conta e nos mostra várias facetas de Deus e também nos
mostra como é grande o Seu amor. Leia a Bíblia diariamente,
buscando conhecer mais do nosso criador e de seus feitos no
decorrer dos séculos.

Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que
qualquer espada de dois gumes; ela penetra ao ponto de
dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. (Hebreus 4:12)
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Orar
Orar é conhecer mais o Senhor, o seu coração e seus planos
para nós. Orar é demonstrar fé em Deus. Orar é a vida do cristão.
Orar é proclamar quem somos e a quem pertencemos. Orar é
estar em aliança com Deus. A oração é a linguagem do cristão.
Orar é se comunicar, é conversar com Deus. É agradecer a Ele
por todas as coisas. É contar pra Ele como foi nosso dia, embora
Ele saiba de toda a nossa vida. Orar é chorar pra Ele e rir com
Ele. Orar é se relacionar com Deus, nosso Pai.

Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem
seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o
entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. (Filipenses 4:6,7)
Orem no Espírito em todas as ocasiões. (Efésios 6:18a)
Quando amamos uma pessoa, fazemos de tudo para estar
pertinho dela, conversando. Então, faça da oração uma prática
diária. Ore e fique mais perto de Deus.

Jejuar
Jejum é a privação parcial ou total de alimentos, durante
um certo tempo. Desde a antiguidade, o povo de Deus jejua. O
objetivo do jejum é que nossa vontade humana diminua e que a
vontade de Deus em nossa vida cresça.
Não jejuamos como forma de trocar algo com Deus, para
que Ele nos recompense de algo que estamos pedindo. Não
jejuamos por interesse. Jejuamos para nos achegar a Deus,
para que possamos ser fortalecidos por Ele e para que
nosso espírito se fortaleça. No jejum mostramos à nossa carne
que ela não manda, quem manda é o Espírito Santo.

Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo,
convoquem uma assembléia sagrada. (Joel 2:15)
“Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste
como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto
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a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando.
Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua
plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e
lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está
jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto. E seu
Pai, que vê no secreto, o recompensará”. (Mateus 6:16-18)
O jejum nos leva a lugares e posições espirituais que somente
Deus pode nos colocar. Daniel jejuou por 21 dias e foi fortalecido de forma sobrenatural e sua aparência era melhor do que
outras pessoas que tinham se alimentado da comida do Rei.
(Leia Daniel 1).

Escutar a voz de Deus
Podemos muitas vezes ansiar e nos perguntar como escutar a voz de Deus, mas não existe uma receita ou um macete
para isso. Na Bíblia podemos encontrar pistas de diversas
formas e meios pelos quais Deus fala com seu povo, com as
pessoas. Uma delas, é por meio de Seu Filho Jesus. Por meio de
Jesus podemos conhecer o coração de Deus e Seu amor. Jesus
foi a mensagem de amor de Deus para os homens.

Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de
muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos
nestes últimos dias pelo Filho, A quem constituiu herdeiro
de tudo, por quem fez também o mundo. (Hebreus 1:1-2)
Podemos ouvir Deus por meio da natureza. Impossível
não ouvir Deus quando andamos no meio da natureza, no
barulho forte de uma cachoeira, no cantar delicado de um pássaro, no som de um vento impetuoso, no rugido de um leão e muitas
outras formas. Outro dia ouvi uma reportagem que contava de um
experimento científico que conseguiu descobrir, por meio de
aparelhos, o som do girassol, de golfinhos e até mesmo de estrelas. Enfim, a natureza fala pelo seu criador.

Os céus declaram a glória de Deus; o firmamento
proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro
dia; uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem
palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por
toda a terra, e as suas palavras, até os confins do mundo.
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(Salmos 19:1-4)
Outra forma como Deus fala conosco é por meio de outras
pessoas. Deus nos ama tanto que usa diversas formas de chegar até nossa mente e nosso coração. Se ficarmos atentos vamos perceber que muitas das conversas e dos conselhos que
outras pessoas deram a nós, era Deus falando. Quando Deus fala
por meio de outras pessoas, sempre estará em concordância
com a Bíblia, a sua Palavra. Fique atento, pois Deus fala conosco
através da boca de nossos irmãos.

Depois da leitura da Lei e dos Profetas, os chefes da
sinagoga lhes mandaram dizer: “Irmãos, se vocês têm
uma mensagem de encorajamento para o povo, falem”.
(Atos 13:15)
Deus fala também por meio das circunstâncias. Deus tentou
falar com Faraó através das 10 pragas do Egito, porém ele não
quis escutar, e acabou sofrendo juntament com seu povo por
não escutar o que Deus estava falando. (Êxodo, capítulos 7 a 11)
Deus fala conosco através do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso ajudador, consolador e conselheiro. Em todos os
momentos está conosco e falando também, basta prestarmos
atenção. O Espírito Santo fala por meio de uma doce voz em
nosso coração, por meio de uma visão, por meio de uma voz
audível, por meio de uma firme certeza em nosso espírito e por
outros meios. Não há como delimitar as formas como o Espírito
Santo fala, mas precisamos ter a certeza de que Ele está conosco em todos os momentos.

O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo,
porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem,
pois ele vive com vocês e estará em vocês. (João 14:17)
O relacionamento com Deus é algo vivo e cheio de movimentos, não é estático e sistemático, não podemos prever ou
delimitar. Precisamos ter a firme certeza em nosso coração
que Deus quer ter relacionamento conosco; Ele mandou Jesus ao mundo para que isso fosse possível. Ele nos
espera todos os dias para poder conversar e interagir.
Se abra a esse relacionamento, você será surpreendido!
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Reflexão
Aqui estão algumas questões a serem consideradas por você,
conversando com seu discipulador, sob a luz da Palavra de Deus
e com o auxílio do Espírito Santo. Isso pode clarear sua visão
quanto ao relacionamento com Deus:
1.

Você já teve alguma experiência de relacionamento com
Deus?

2.

Você tem conseguido se relacionar com Deus diariamente?

3.

Qual a forma como você mais sente a presença de Deus?

4. Você consegue identificar as diversas facetas de Deus na
Bíblia, durante a leitura?
5.

Você tem se aprofundado no relacionamento com Deus?
De que forma?

Aplicação
Ore com seu discipulador e individualmente. Pergunte ao Espírito Santo como você pode aprofundar o seu relacionamento
com Deus. Aproveite as linhas abaixo e escreva suas percepções
sobre o que Deus trouxe ao seu coração e espírito.
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Quem é
Jesus?
Homem
ou Deus?
25

26

step one - discipulado

Quem é Jesus?
INTRODUÇÃO
Nesse capítulo queremos responder aquela que é uma das
perguntas mais frequentes da humanidade. É uma pergunta de
importância tamanha que é capaz de mudar vidas e destinos.
A resposta pode mudar a sua vida.

Quem é Jesus?
Quem é esse homem? Executado pelo estado, traído pelo
seu próprio discípulo, pregado no madeiro e pendurado
para morrer. O símbolo da sua morte tornou-se um símbolo que é colocado em construções, usado por muitos como
correntes no pescoço ou até mesmo tatuada em braços.
É cantado em praticamente todas as línguas existentes.
Quem é esse rabino?
Quem é esse rabino, cujo ensinamentos são proibidos em
vários países ao redor do mundo. Quem é esse homem que dividiu a história em dois? Pense sobre isso, nosso mundo moderno conta os tempos históricos baseados em sua vida. A vida de
um sem teto nascido em Belém, que viveu há dois mil anos atrás.
Se fossem apenas esses os fatos a respeito Dele, já seria digno
de uma grande investigação.
Quem é esse Jesus?
Napoleão o considerava mais poderoso que qualquer
imperador que já passou sobre a terra. Vincent Van Gogh dizia ser Ele o maior artista. Ghandi o considerava o mais alto
exemplo de resistência pacífica. Martin Luther King Junior disse
certa vez que Jesus foi executado por ser um extremista do
amor, verdade e bondade. Albert Einstein disse que Jesus era
mais que um mito. Ele foi sem dúvida uma pessoa.
A história está recheada de declarações, afirmações e
opiniões a respeito dessa pergunta central. Quem é Jesus?
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Não há dúvidas que as páginas a seguir tem algo importante
para você. Talvez você seja novo nessa conversa e esteja pensando: “Por que existem mais de dois bilhões de pessoas no planeta terra que se dizem seguidores desse homem? O que há de
tão especial Nele?”.
Talvez você seja um dos Seus seguidores, e ainda não entendeu muito a respeito dos fatos históricos da vida de Jesus. Ou
quem sabe você já ouviu muito a respeito de Jesus e até aqui
isso não fez muita diferença para sua vida. Quem sabe você esteja lutando com perguntas como:
•

Jesus foi um bom homem ou Deus?

•

Ele é um amigo, ou inimigo?

•

Ele é um Caminho ou o Caminho para a Eternidade?

•

Ele é o cordeiro ou o Leão?

Meu desejo é que você abra seu coração para conhecer
Jesus. Saber quem Ele é, definirá visão de vida.

Jesus, homem ou Deus?
Você já esteve em algum lugar com um grupo de amigos, e por
um acaso, no mesmo lugar que estavam, havia alguém famoso?
De repente alguém do seu grupo destaca o fato: Ei, viram
quem está na mesa ao lado? É o fulano.
Nesse momento, qualquer conversa que poderia estar rolando na sua mesa para. Toda a atenção está em confirmar ou não,
se o fulano é o fulano mesmo ou alguém parecido.
Alguns se levantam, vão ao banheiro, simplesmente para
olhar de outro ângulo para o cidadão a fim de confirmar, ou não
quem é o fulano.
Certo dia, a Bíblia nos conta, Jesus estava com seus discípulos e fez uma pergunta importantíssima. Ele começa no versículo treze de Mateus dezesseis perguntando quem as pessoas
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dizem que Ele é. E é engraçado que Ele faz a pergunta colocando a resposta na pergunta: “Quem as pessoas dizem ser o Filho
do Homem?”. Os discípulos então respondem; “Alguns dizem que
és João Batista, outros dizem Elias ou ainda Jeremias, ou algum
outro profeta.”
“E quanto a vocês?” Jesus pergunta. “Quem vocês dizem que
eu sou?”

“E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?” perguntou
Jesus. (Mateus 16:15)
O primeiro aspecto que eu gostaria expor nessa sessão é a
resposta a uma pergunta fundamental. “Jesus é real?”, ”Esse
homem realmente existiu na história”, “Ele nasceu mesmo?”,
“É verdade esse bilhete?” ;) , ou “É uma fábula criada por alguns
para criar um religião?”
Vamos ver alguns comentários de historiadores dos dias de
Jesus para nos ajudar nessa saga em direção a quem Ele é.

Jesus na história
Um deles, Tacitus (117 d.C.), um senador romano que viveu
após a morte de Jesus, foi um governador da província romana
que hoje é o território da Turquia e um dos historiadores mais
conhecidos da Roma antiga. Tacitus escreve:
“... para acabar com os rumores, [Nero] acusou falsamente as
pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas
por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Christus, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado
pena extrema [crucificação] por Pôncio Pilatos, durante o reinado de Tibério; mas, reprimida por algum tempo, a superstição
perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia,
onde o problema teve início, mas também por toda a cidade de
Roma.”
Seutonius (69 - 122 d.C.)
Ele escreve a respeito da expulsão dos Cristãos de Roma por
Claudio:
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“Já que os Judeus eram constantemente causa de perturbações tendo Cristo como líder, ele os expulsou de Roma.”
Essa afirmação é relatada na Bíblia em Atos 18:2.

“E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do
Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua
mulher (pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus
saíssem de Roma), ajuntou-se com eles.” (Atos 18:2)
Outro historiador romano, Plínio o jovem, relata o seguinte:
“Esta foi a regra que eu segui diante dos que me foram deferidos como cristãos: perguntei a eles mesmos se eram cristãos;
aos que respondiam afirmativamente, repeti uma segunda e
uma terceira vez a pergunta, ameaçando-os com o suplício. Os
que persistiram mandei executá-los pois eu não duvidava que,
seja qual for a culpa, a teimosia e a obstinação inflexível deveriam ser punidas. Outros, cidadãos romanos portadores da
mesma loucura, pus no rol dos que devem ser enviados a Roma”
(BOYLE, John Cork, ORRERY, The letters of Pliny the Younger:
with observations on each letter, VOL.2, pp.426)
Finalmente temos Titus Flavius Josephus. Ele, um Judeu-Romano do primeiro século, historiador, nasceu em Jerusalém, era
dito como descendente de sacerdotes e sua mãe teria ascendence real. Disse o seguinte:
“Recentemente Jesus, um homem sábio, se é que
podemos chamar Ele de homem, já que Ele costumava fazer obras
maravilhosas, um mestre do qual era um prazer receber suas
verdades. Ele atraiu a si muitos judeus e também gentios. Ele
era o Cristo, e quando Pilatos, sob a sugestão dos líderes o
condenou para morte de cruz, √†queles que o amavam não o
abandonaram. Ele então apareceu para eles vivo ao terceiro
dia, assim como os profetas de Deus disseram de antemão além
de muitos outros fatos maravilhosos a respeito Dele. A tribo de
Cristãos, nomeada de acordo com Ele não estão extintas até o
presente dia.”
Como podemos ver, Jesus realmente viveu entre nós. Ele de
fato foi um homem, um ser humano que viveu entre nós. Isso é
historicamente provado. Falar o contrário disso não é inteligen-
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te, pois fatos a Seu respeito estão na história. Você pode até estar pensando que os exemplos que citei são poucos. Faça sua
própria pesquisa se esse for o caso para você. Você verá que a
história está recheada de fatos a respeito Dele.
Com isso estabelecido, quero focar um pouco para vermos alguns relatos de quem é de fato esse Jesus da história.
Primeiramente, temos as testemunhas oculares, e sem dúvida nesse momento os relatos dos evangelhos entram em ação;
Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses livros, podemos ver Jesus
responder por Ele mesmo.
Uma passagem notável está em João 10:28-33;

E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e
ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas
deu, é maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-las
da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus
pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar.
Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras
boas procedentes de meu Pai; por qual destas obras me
apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te
apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia;
porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João
10:28-33
Jesus dizia de si mesmo ser Deus. Isso torna impossível
dizer que acredita Nele e crer que Ele foi apenas um grande
líder. Jesus não nos deixa a oportunidade de separar esses dois
fatos. Ele mesmo nos mostra que Ele é o filho do homem e filho
de Deus.
Jesus não foi crucificado por ser um bom homem, mas sim
por Ele dizer de si mesmo que era Deus. Em momento algum Ele
recuou ou voltou atrás naquilo que havia dito. Diante de Pilatos
Ele disse: “Tu o dizes.” (Mateus 27:11). Afirmando mais uma vez ser
Ele um rei, que além do Rei dos Judeus é o Rei dos Reis.
Como vimos, historicamente é possível vermos vários fatos
a respeito de Jesus, porém quando vamos de fato a resposta
de “Quem é Jesus?”, é necessário deixar Jesus falar por si só.
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Quanto a nós, precisamos decidir o que faremos com essas afirmações.

Aplicação
Leia Mateus 16:13-15 e escreva abaixo: Quem você diz que Ele é?
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Batismo
nas águas
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Batismo nas Águas
INTRODUÇÃO
Alguns anos atrás, chegou o tempo do meu casamento.
Aproximadamente um ano antes do grande dia, eu e minha
esposa ficamos noivos. Apesar disso, nós já nos amávamos há
bastante tempo.
Durante esse ano de noivado, começamos a preparar muitas
coisas: o lugar onde iríamos morar, móveis, eletrodomésticos,
começamos a sonhar com bens, louças‚ enfim, cada detalhe.
Mas, além de estarmos focados no lugar onde iríamos morar e
como seria nossa vida de casados, também focamos na festa.
A grande celebração do casamento. E aí meu amigo, se
existem detalhes na casa, imagina nessa festa! Foi ano de muito
preparo, muitos imprevistos e bastante trabalho. Para você ter
idéia, a floricultura que fechamos contrato fugiu, sumiu do mapa
e eles acabaram levando um bom dinheiro (algo raro naqueles dias). Mas graças a Deus, tivemos tempo de arrumar outra.
Apesar disso, uma coisa foi inegável durante aquele período;
Deus foi fiel. Na época eu trabalhava como WebDesigner e pude
fazer várias permutas. Criei site da floricultura (a segunda), fiz
o site do fotógrafo e das pessoas que fizeram o vídeo do casamento. Foi uma excelente maneira de fazer a festa acontecer.
Além desses detalhes, tínhamos ainda o vestido da noiva, o traje
do noivo, roupas dos padrinhos, músicas, cerimonial, restaurante (graças a Deus contamos com ajuda dos pais nessa parte e
em muitas outras).
No casamento, toda a festa, cada convidado, cada plano é
executado para culminar em um momento sublime: o momento
do grande SIM. O momento em que diante de Deus e dos homens
declaramos para o mundo ver que pertencemos um ao outro e
a ninguém mais.
Nesse capítulo vamos falar desse importante passo na vida
do Cristão, essa grande declaração pública de que eu sou do
meu Amado e Ele é meu (Cânticos 6:3).
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Por que se batizar?
O Batismo nas águas é um desejo de Jesus. A Bíblia nos mostra isso em Mateus vinte e oito. Jesus diz:

Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes
ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim
dos tempos”. Mateus 28:19-20
O Batismo é parte do cristianismo. O próprio Jesus foi Batizado por João.

Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: “Eu
preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? “ Respondeu Jesus: “Deixe assim por enquanto; convém que assim
façamos, para cumprir toda a justiça”. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele
momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus
descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma
voz dos céus disse: “Este é o meu Filho amado, em quem
me agrado”. Mateus 3:13-17
Esse é um momento histórico. Em um único lugar vemos a
manifestação da presença da trindade. Vemos Deus Pai falando a respeito de Jesus. Jesus, o Filho, sendo batizado e o Espírito
Santo vindo como pomba sobre Jesus. Além de mais um sinal do
desejo de Deus em relação ao batismo, vemos aqui um primeiro
ensinamento sobre o batismo.
O batismo não é um mergulho qualquer. Ele requer a presença
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apesar disso Ele pode ser
feito em qualquer lugar. O importante é Deus estar presente. Em
Atos oito, vemos Filipe realizando seu ministério. Ao ler o capítulo
todo, vemos que o batismo era uma prática muito comum para
eles. Filipe seguia a risca a ordem de Jesus. A partir do versículo
vinte e sete, vemos a história do eunuco na carruagem. Filipe o
encontra lendo o profeta Isaías e inicia uma conversa que termina da seguinte maneira:

Então Filipe, começando com aquela passagem da Es36
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critura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água.
O eunuco disse: “Olhe, aqui há água. Que me impede de
ser batizado? “ Disse Filipe: “Você pode, se crê de todo o
coração”. O eunuco respondeu: “Creio que Jesus Cristo é o
Filho de Deus”. Assim, deu ordem para parar a carruagem.
Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Atos 8:35-38
O Batismo não é um requerimento para a salvação. O ladrão
da cruz nos mostra isso. Porém o batismo é, assim como o casamento, uma declaração pública do nosso relacionamento com
Jesus. Apesar de já amar minha esposa, para que o mundo saiba
e nossa aliança seja firmada, fizemos um ato público para celebrar nossa união. No Batismo é o mesmo. Já amamos a Jesus, já
somos dele, e ali, estamos declarando publicamente nosso sim.

O ato do batismo
Quando nos batizamos realizamos três ações muito importantes na nossa vida com Deus.

Nos identificamos com Sua morte
Ser Cristão significa negar-se a si mesmo. Jesus nos fala isso
quando diz que devemos negarmos a nós mesmo, tomar nossa
cruz e segui-lo. Enquanto não morrermos para as nossas vontades, não poderemos realizar a vontade de Deus.
Vemos isso na vida de Pedro. Depois de Jesus ter morrido,
Pedro havia perdido sua esperança.

Depois disso Jesus apareceu novamente aos seus
discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim:
Estavam juntos Simão Pedro; Tomé, chamado Dídimo;
Natanael, de Caná da Galileia; os filhos de Zebedeu; e
dois outros discípulos. “Vou pescar”, disse-lhes Simão
Pedro. E eles disseram: “Nós vamos com você”. Eles foram e
entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada.
João 21 1-3
Jesus, durante seus anos com Pedro, falou muito a respeito de
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quem ele era. Jesus afirmou a identidade de Pedro e confiou a
ele ser uma base para a Igreja. Porém depois da morte de Jesus,
Pedro voltou às velhas práticas. Ele esqueceu quem Jesus disse
que ele era e voltou a ser aquilo que ele achava que era. Voltou
a pescar peixes ao invés de pescar homens. Pescar para Pedro,
significava velhas práticas. Velho estilo de vida.
E como é fácil nos identificarmos com Pedro não é mesmo?
Quando nos batizamos estamos dizendo: “eu morro para mim
mesmo, morro para minhas velhas práticas. Eu quero novidade
de vida, eu quero viver para o novo.”
A Vida cristã é morte para o velho. “Negue-se, Toma tua cruz
e segue-me”. Morra para você mesmo!

Nos identificamos com sua sepultura
Uma das perguntas mais comuns quando falamos sobre batismo é: “tem que mergulhar ou pode ser asserção?”
No ato do batismo, estamos nos identificando também com
a sepultura de Jesus. Você já viu alguém ser sepultado só na
testa? Ou então a pessoa é enterrada, mas deixa alguma parte
do corpo de fora?
Como uma das características do Batismo é a identificação
com sua sepultura e queremos simbolizar uma morte completa,
fazemos o Batismo por submersão total.

Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude
da divindade, e, por estarem nele, que é o Cabeça de
todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude.
Nele também vocês foram circuncidados, não com uma
circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne.
Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com
ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante
a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo.
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Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a
escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que
nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz,
e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz.
Colossenses 2: 9-15
A Sepultura marca o fim da carne, da vida carnal. É um
marco de pertencimento ao corpo de Cristo. Assim como os
judeus eram circuncidados, quando nós somos batizados, estamos marcando nossas vidas, estamos publicamente sendo inseridos no corpo. Uma circuncisão feita por Cristo.

Nos identificamos na Sua ressurreição
Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do
batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado
dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos
uma vida nova. Romanos 6:3-4
Esse texto é extraordinário. No batismo, nos identificamos
com Jesus também na sua ressurreição. O texto acima nos mostra que “assim como Cristo foi ressuscitado” nós também fomos.
O mesmo poder que trouxe Jesus dos mortos age na sua vida.
Você acredita que Jesus irá morrer novamente? Não! Quando
nos identificamos com sua ressurreição nos identificamos com
Sua eternidade. Assim como Jesus não vai morrer novamente,
nós que fomos ressuscitados com Ele não precisamos morrer. E
aqui estamos falando daquela morte que faz separação entre
o homem e Deus. Nosso corpo um dia poderá até desligar, mas
nós não morreremos pois estamos em Jesus.
Ao ler todo o livro de Romanos, vemos que somos justificados
pela fé. E eu não quero dizer que o Batismo então supera o poder
da fé, pois se eu fizer isso, estaria desprezando todo o contexto
de Romanos. Somos sim Justificados pela fé em Cristo. O Batismo é a demonstração. É como o casamento.

Batismo nas Águas
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Não é o fato de eu colocar uma aliança no dedo da minha
esposa que me faz casado. Pelo menos não foi para mim quando casei. O contexto é bem maior. O Anel demonstra a aliança.
Simboliza. O fundamento do casamento são os votos. Na vida
cristã também. O fundamento são os votos, a confissão de fé. O
Batismo é um simbolo pública dessa declaração.

Reflexão
Liste algumas atitudes que hoje você deve deixar no seu
passado. O que está vivo em você que você quer deixar para
trás? Converse com seu discipulador a respeito.

Aplicação
Você já foi batizado? Se sim, identifique-se com a morte,
sepultura e ressurreição de Jesus no seu Batismo e viva com
a certeza da demonstração da sua fé. Caso ainda não tenha
sido batizado; chegou a hora, converse com seu discipulador e
participe do próximo Batismo.
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Jesus,
amigo ou
inimigo?
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Jesus, amigo ou
inimigo?
INTRODUÇÃO
Você já esteve em uma situação onde você sente que alguém não gosta de você? Talvez você já tenha se sentido assim
com um chefe e parece que você está desconectado de tudo?
Você pensa‚ “Será que eu fiz alguma coisa?” Ou então você
está andando na rua e uma pessoa fica te encarando de forma
estranha, o que te leva a pensar: “tem alguma coisa presa em
mim?”‚ “Será que tem uma alface no meu dente?”‚ “Alguma sujeira
na minha camisa?”‚ “Será que estou cheirando mal?”. Talvez você
seja daqueles que simplesmente vive sua vida e nem se preocupa com o que outros pensam sobre você. Mas se formos honestos, a maioria de nós vive com o pensamento: “O que os outros
pensam de mim? São pensamentos amigos ou ofensivos?”.
Da mesma maneira que perguntamos a respeito um do
outro, pensamos a respeito de Deus. “Será que Jesus ao menos
me vê?”, ”Será que Ele gosta de mim?”, “Ele se importa comigo?”, “Ele está me ignorando, bravo comigo?”, “Ele é por mim
ou é contra mim?”. Nesse capítulo nós vamos mergulhar na
Bíblia e descobrir como Jesus nos vê. Como Ele vê àqueles que
cometeram erros, como Ele vê àqueles que estão buscando,
como Ele vê àqueles que estão sozinhos, como Ele vê àqueles
que precisam de uma segunda chance.

Como Ele nos vê?
O Coletor de impostos
A Bíblia relata o encontro de Jesus com um homem chamado
Zaqueu. É um encontro muito interessante e mostra muito como
Jesus gostaria que fosse a nossa conexão com Ele.
Jesus estava chegando a Jericó, uma cidade nos arredores
de Jerusalém. Naqueles dias na cidade de Jerusalém, a ativi-
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dade ou o trabalho era no templo. O templo era além do centro religioso, um grande centro econômico para a região. Muitos
dos trabalhadores do templo, viviam na cidade de Jericó, historiadores estimam que o número de trabalhadores que viviam
em Jericó, chegava perto de doze mil. Num contexto geral, essa
era a cidade.
Vemos então o que Jesus fala no versículo 1 de Lucas 19.
Jesus entrou em Jericó, e atravessava a cidade. Havia ali um
homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos (Lucas
19:1,2).
Zaqueu trabalhava para o império romano, era um coletor de
impostos. A região de Jerusalém era controlada pelos romanos
na época. Zaqueu era o principal coletor de impostos da área de
Jericó e por isso era muito rico. Esse homem queria algo muito
importante, algo que eu e você devemos desejar.
Ele queria ver quem era Jesus. Lucas 19:3. Havia uma oportunidade para ele: Jesus estava passando pela sua cidade. Zaqueu moveu-se para ver. “Eu quero ver quem Ele é, eu quero investigar, eu quero conhecer Jesus.”

...mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por
causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa
figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali.
Lucas 19:3-4
A fome de Zaqueu de conhecer quem era Jesus era tão
grande que não havia obstáculos ou desculpas que o pudessem
impedir. Não podendo ver, pelo fato de ser de pequena estatura,
ele subiu na árvore e algo maravilhoso acontece a seguir.

Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima
e lhe disse: “Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua
casa hoje”. Lucas 19:5
Atenção para os detalhes: Jesus o chama pelo nome. Eles
ainda não haviam sido apresentados um ao outro, ao menos a
Bíblia não nos conta isso. Mas Jesus o chama pelo nome.
Agora, algo muito além da expectativa de Zaqueu acontece.
Para Zaqueu, naquele momento ver Jesus já seria suficiente e
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então Jesus faz mais, Ele se convida para um jantar na casa de
Zaqueu. Zaqueu desce prontamente como descrito no versículo
6 de Lucas 19.

Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria.
Lucas 19:6
Aqui nossa história muda um pouco pois isso tudo aconteceu
na frente de todos, e tal fato gerou muita reclamação por parte
do povo. Afinal, Jesus estava indo jantar na casa daquele que
era o homem mais rico da cidade, aquele que coletava impostos
para Roma.

Todo o povo viu isso e começou a se queixar: “Ele se
hospedou na casa de um “pecador““. Lucas 19:7
Se eu for te dar a resposta curta sobre o que Jesus pensa sobre você, se Ele é amigo ou inimigo; eu posso dizer que se você é
um pecador, Ele é amigo do pecador.
No versículo 10 do mesmo capítulo, Jesus fala a respeito de si:

“Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido”.Lucas 19:10
Assim como com Zaqueu, Jesus tem essa força de gravidade,
essa atração por aqueles que ainda não chegaram lá. Ele é atraído por aqueles que ainda não se encaixaram em tudo que
Jesus é ou representa. Ele ama se convidar para jantares com
aqueles que ainda não sabem quem Ele é.
Essa é uma excelente notícia, pois todos nós somos pecadores. Você talvez até diga: “eu não sou pecador”, “eu sou um
santo”, “tenho uma nova identidade em Cristo”, “eu estava perdido mas fui encontrado”, “estava morto e agora vivo”, “eu não
vivo mais da maneira que eu costumava viver”. Você pode dizer
isso tudo, mas... Por acaso você não pecou essa semana? Todos
nós, mesmo em Cristo, estamos desenvolvendo nossa salvação
dia a dia. Por isso precisamos crescer Nele. E esse crescimento deve nos tirar da posição de julgamento e nos levar a uma
posição de ajuda e amor ao próximo, que talvez esteja lutando
com pecados que você um dia já venceu. Todos nós pecamos e
precisamos da Graça de Deus.
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Então assim que Jesus entrou na casa de Zaqueu, o instagram, twitter e facebooks da época estavam repletos de memes
dizendo: “Ele irá jantar na casa do pecador.” “Jesus se dá bem
com pecadores.”
Perceba o que a Bíblia fala a respeito de Mateus, o discípulo
de Jesus:

Passando por ali, Jesus viu um homem chamado
Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: “Siga-me”.
Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus 9:9
A Bíblia mostra que Mateus de fato deixou a coletoria de impostos e passou a seguir Jesus, e ele gostava tanto de seguir
Jesus que deu uma festa em sua honra. Nós vemos no verso a
seguir que Jesus não se assentava apenas com um, mas com
vários pecadores ao mesmo tempo.

Levi (Mateus) deu-lhe um grande banquete em sua
casa; e era grande o número de publicanos (coletores de
impostos) e outras pessoas que estavam com eles à mesa.
Lucas 5:29
Enquanto a festa acontecia, a Bíblia diz que os líderes religiosos daqueles dias perguntaram para os discípulos: “Por que
Jesus se associa com coletores de impostos e pecadores?”
Eles não perguntaram para Jesus pois não tinham coragem,
foram aos seus discípulos. Mas Jesus é quem responde:

Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não necessitam de
médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar os justos,
mas os pecadores ao arrependimento. Lucas 5:31-32
Eu amo isso demais. Ele é amigo ou inimigo? Jesus veio para
salvar, não para condenar. Jesus veio para os doentes, não para
os sãos, Jesus veio para os pecadores a fim de levá-los ao arrependimento.
Se Jesus não comesse com pecadores onde Ele estaria? Ele
continuaria nos céus, separado em Sua santidade. Mas Ele veio
para buscar e salvar. Ele veio para ser amigo dos pecadores.
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O Cego Bartimeu
Lucas 18:35 nos conta a história de um homem cego. Esse
homem também ouviu que Jesus estava passando, e assim como
Zaqueu, não olhou para sua limitação, para suas dificuldades,
não teve vergonha do tamanho dos seus problemas. Ao saber
que Jesus estava vindo pelo caminho começou a clamar por Ele.

Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola.
Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o
que estava acontecendo.
Disseram-lhe: “Jesus de Nazaré está passando”.
Então ele se pôs a gritar: “Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! “Os que iam adiante o repreendiam
para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: “Filho
de Davi, tem misericórdia de mim! “ Jesus parou e ordenou
que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto,
Jesus perguntou-lhe: “O que você quer que eu lhe faça?
“ “Senhor, eu quero ver”, respondeu ele. Jesus lhe disse:
“Recupere a visão! A sua fé o curou”. Imediatamente ele
recuperou a visão; e seguia a Jesus glorificando a Deus.
Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Lucas
18:35-43
Esse homem era totalmente isolado da sociedade. Sobre ele
pesavam dois motivos de grande preconceito. Primeiramente o
fato dele ser cego. Muitos diziam que a cegueira era uma maldição de Deus, ou ainda resultado de pecado. Além disso, ele
era um pedinte, vivia de esmolas. Uma pessoa a margem da sociedade. Como a Bíblia relata, ele estava a beira do caminho.
Sua vida estava destinada a lugar nenhum. Ele ficaria parado
para sempre se em certo momento ele não tivesse aproveitado
a oportunidade e clamado com tudo que havia nele: “Jesus, filho
de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero ver”.
Devido a seu isolamento social, ninguém jamais responderia
ao clamor dele. Porém Jesus responde: “Sim eu quero estar com
você”.
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A Mulher Pecadora
... Ao saber que Jesus estava comendo na casa do
fariseu, certa mulher daquela cidade, uma “pecadora”,
trouxe um frasco de alabastro com perfume, e se colocou
atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou
com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume.
Lucas 7:37-38
Mais uma pessoa marginalizada, as pessoas diziam: “como
você pode permitir que ela toque em você pois todos nós sabemos da vida dela?”, mas Jesus não olha para ela como todos
olhavam, Jesus diz que ela é bem-vinda. Jesus não olha para
você como todos te olham. Você é bem-vindo. Jesus é amigo dos
pecadores.
Ele também foi amigo para o ladrão da cruz, um criminoso
condenado. Jesus foi amigo dele e por isso, nos seus momentos
finais, ele viu a bondade e o amor de Deus. Ele também foi amigo
dos homens que o crucificaram e disse: Pai perdoa-os pois não
sabem o que fazem.
Além disso ele foi amigo da mulher adúltera. Os fariseus a colocaram diante dele e disseram: “ela foi pega em adultério e de
acordo com a lei de moisés ela deve ser apedrejada, e Você, o
que diz?”. Ela precisava de um amigo naquele momento e foi o
que ela teve em Jesus. Jesus faz a pergunta exata, explodindo
de sabedoria e acaba com a fúria de todos, e Ele, o único que
poderia atirar uma pedra nela, diz que ela é bem-vinda e que a
vida dela nunca mais seria igual.

Onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que querem te condenar? Pois eu também não te
condeno. Vá e não peques mais. João 8:7-11.

Ele é amigo ou inimigo?
Se você é pecador, sem dúvida alguma, Jesus é um amigo
para você, e essa amizade muda a sua vida. Assim como vimos
em cada um dos exemplos, quando Jesus se relacionou com essas pessoas, Ele trouxe transformação: o coletor de impostos se
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arrependeu da corrupção que praticava, devolveu a quem devia
e teve sua casa transformada. O cego Bartimeu passou a ver, e
essa foi a primeira transformação, pois a partir desse momento
em que ele viu Jesus, ele pôde ser reintegrado à sociedade, saiu
da beira do caminho para fazer parte dele. A mulher pecadora teve uma experiência marcante e passou a seguir Jesus. A
adúltera, apedrejou os seus pecados no passado para viver uma
vida livre do pecado. Eu tenho plena convicção de que o mesmo
se aplica para você. Ele não vai te deixar como te encontrou. Ele
vai te tocar, Ele vai mudar sua vida e você nunca mais será igual.

Reflexão
O que você percebe de comum nas atitudes das pessoas nos
exemplos citados neste capítulo?
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Aplicação
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha
voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo.
Apocalipse 3:20.
Jesus quer trazer vida à sua casa. Ele tem preparado uma
mesa para você. Assim como Ele transformou a vida de cada
um dos exemplos desse capitulo, Ele quer transformar você.
Liste algumas área da sua vida que precisam da ação transformadora de Jesus.
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Oração
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Oração
Deus estabeleceu princípios por sua própria vontade e decisão, princípios que de alguma forma trouxeram limitação a
Ele mesmo.
Deus não é limitado e não foi limitado por ninguém, mas de alguma forma Ele se restringiu a alguns princípios que Ele mesmo
estabeleceu e que Ele mesmo não pode violar. Um deles, é que
Deus deu ao homem no início da criação o poder de sujeitar a
terra e dominar sobre ela. A vontade de Deus não se estabelece
na terra a menos que nós clamemos por isso. Nos céus não há
restrição, ali toda a vontade de Deus se cumpre completamente.
Deus não intervém na terra a menos que o homem, estabelecido
como autoridade na terra, peça a Ele que entre em ação. Ele
decidiu assim.
Nós, como igreja, temos a responsabilidade de reinar em
vida com Jesus e mudar muitos destinios, também devemos ser
pessoas que se posicionam não somente para nossas necessidades.
Venha teu reino, Seja feito a sua vontade, Assim na terra como
é no céu. (Mateus 6:10)
Nós temos um chamado da parte de Deus e temos esta
responsabilidade de estabelecer os céus na terra e isso se faz
através da oração.
A oração é uma disciplina espiritual que nos impulsiona a
viver intencionalmente o que a Bíblia nos desafia a experimentar.
Se resumíssemos a vida cristã em um versículo, este seria
Marcos 12:30-31:

“Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e
de todas as tuas forças; este é o primeiro mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo
como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do
Oração
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•
•
•

que estes.”
Favor/Auxilio: Amor ao próximo - Piedade
Oração: Amor a Deus - Devoção
Jejum: Amor a si próprio - Disciplina

Disciplinas espirituais são práticas da vida Cristã, e sobre estas práticas é preciso ter equilíbrio. É um erro
negligenciar estas disciplinas, outro erro é cair no legalismo de
fazer das mesmas leis ou passos para a salvação. É preciso entender que estas disciplinas não devem ser praticadas para
obtermos a salvação, mas sim porque já obtivemos pelo favor
imerecido de Deus.
Outra questão, é que a prática destas disciplinas não nos
dá o mérito da santidade. É Deus quem nos santifica, pois pelos nossos próprios esforços somos incapazes de alcançar um
nível mais profundo de espiritualidade. É como numa plantação,
onde o semeador não tem o poder de fazer uma semente germinar, mas ele lança a semente e confia na ação da natureza.
As disciplinas espirituais são como o lançar da semente. Nós
as praticamos e confiamos no agir de Deus em nossas próprias
vidas. O texto de primeira Timóteo 4:7b, tem tudo a ver com esta
questão: “Exercita-te, pessoalmente, na piedade”. A piedade não
é uma virtude, mas um estilo de vida que o homem com seus
próprios esforços é incapaz de obter. No entanto, mesmo assim
o texto traz a expressão “exercita-te”, a qual vindo do contexto olímpico grego se referia ao ato do atleta treinar fisicamente
para as corridas olímpicas. Logo, a Bíblia está nos exortando a
“suar a camisa” num esforço intencional, para termos uma vida
piedosa. Parece contradição, mas não é. É sim lançar a semente
e confiar na ação de Deus.

A Oração é
A oração é comunhão com Deus. Na oração você fala com
Deus sobre você e outras pessoas. Por causa do sangue de Jesus, você e eu hoje temos acesso direto a Deus a qualquer hora,
em qualquer lugar.
A oração dos justos é algo que dá alegria para o nosso Deus
(Provérbios 15:8). É uma aproximação em palavras ou pensa-
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mentos, em particular ou em público. A oração é relacionamento entre Deus e o homem.
A oração é uma importante prática na vida cristã. Ela nos torna conscientes de quem somos. Foi um dos mais importantes
ensinamentos de Jesus e é a principal característica da casa
de Deus.
Jesus orava, seus discípulos oravam, foi a primeira expressão
pública do Corpo de Cristo e se trata de uma prática que será
eterna.
A oração é um meio que Deus escolheu para se relacionar
com o homem.
•

Um Deus criador com sua criatura. (Cl. 1:15-17 / Gen 1:27)

•

Um Deus eternamente Santo com o pecador. (Is 6:3 / Sl. 51:5)

•

Um Deus amoroso Pai com seus filhos. (Gn 1:27 / Jo 1:12)

•

Um Deus soberano com pessoas limitadas. (Ap 1:8 / Gn 18:27)

A comunhão entre duas pessoas produz algo. A nossa comunhão e oração gera deleite, nos leva a sermos moldados por Deus
para realizar a Sua vontade. Com a nossa vida moldada por
Deus, Ele produz desejos no nosso coração e passamos a pedir
de acordo com o coração do Pai.
Na oração Deus compartilha seu coração conosco e em nome
de Jesus oramos segundo a Sua vontade. Orar segundo a vontade de Deus não é dizer “Faça a sua vontade e encerrar uma
frase com a expressão: em nome de Jesus, amém.” Orar segundo a vontade de Deus é orar a vontade dEle que está em nosso
coração como fruto de comunhão. A comunhão faz com que a
nossa oração seja segundo a vontade de Deus.

O que impede a oração é o pecado (Is.59:1-2).
Pecado é tudo aquilo que quebra a nossa comunhão com
Deus (Tg. 4:17)
Deus criou o homem e colocou-o num jardim para ter
comunhão com Ele. O jardim fala de um lugar de comunhão.
O pecado no coração de Adão fez com que ele fugisse da co-
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munhão com Deus. No jardim de Getsemani, o pecado no
coração de Judas fez com que ele fugisse da comunhão com
Jesus. O pecado no nosso coração nos faz fugir da comunhão
com o Espírito Santo.
No mesmo lugar onde a comunhão do homem com Deus foi
quebrada, Jesus foi para restaurá-la. No jardim Jesus foi moldado, no jardim a vontade do Pai prevaleceu e no jardim Jesus
recebeu graça para cumprir o propósito de Deus.
No momento de comunhão com Deus somos abençoados,
recebemos autoridade e direção para como vivermos a nossa
vida com Deus, conosco e com as pessoas.

E por que não oramos?
Por vezes não oramos porque entendemos que a oração é
um momento de sofrimento ou “pagar o preço”. Às vezes pensamos que orar é enfrentar Deus na expectativa de que Ele abra
mão da Sua vontade para realizar a nossa, e orar não é isso.
Não oramos com base em experiências frustradas, momentos
cansativos, por falta de respostas. Ou ainda, quando ouvimos
testemunhos de pessoas que oram, o padrão é tão elevado que
nos desmotiva.

A verdade é:
Na oração nos assentamos nas regiões celestiais, conhecemos a Deus, nos tornamos fortes.
Ele muda os nossos desejos para pensarmos como Ele. Ele
envia o Espírito Santo para nos ajudar, dando-nos a certeza de que Ele está no controle. Às vezes Ele retarda a resposta
para nos preparar para recebê-la e às vezes, em uma resposta
acelerada, nos responde antes mesmo de pedirmos.
Deus sempre deu o primeiro passo para ter comunhão com o
homem. O Tabernáculo é um excelente exemplo disso, Deus decidiu estar perto do Seu povo, porém apenas alguns sacerdotes
poderiam ter acesso a Deus. Mas essa não era a vontade dEle.
Por isso, em Jesus o véu foi rasgado, fomos lavados e feitos reis
e sacerdotes. Temos acesso direto a Deus por meio do sangue
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de Jesus..

“Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua
carne, E tendo um grande sacerdote sobre a casa de
Deus, Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da
má consciência, e o corpo lavado com água limpa.”
Hebreus 10:19-22
Imagine a possibilidade de, através das suas orações, moldar
o curso da história humana. Sim, você tem a oportunidade de,
literalmente, mudar o mundo por meio da oração, se esta for a
vontade de Deus. A sua vida se transformará pela oração, seus
familiares, amigos e até mesmo nações inteiras podem ser influenciadas por suas orações.

Deus fez promessas incríveis aos que tratarem com seriedade o assunto da oração.
Disse ele: “Invoca-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei
coisas grandes e firmes que não sabes.” Jeremias 33:3
Você tem literalmente uma linha de comunicação direta com
o céu. Em virtude do novo e vivo caminho que Jesus abriu para
cada crente por meio do seu sangue, você tem acesso direto a
Deus.
Há vários motivos pelos quais devemos orar. Por meio da
oração se realizam mais coisas do que este mundo sonha. Hoje,
como cristão, você tem o privilégio do qual gerações passadas
apenas sonharam. Você tem acesso direto a Deus por meio do
sangue de Jesus. Através deste novo e vivo caminho você pode
entrar diretamente na presença de Deus.
Quando você orar, não é necessário usar palavras que soam
de forma religiosa. Na verdade, Jesus denunciou os que faziam
de suas orações um espetáculo e pensavam que seriam ouvidos “pelo seu muito falar”. Em lugar da oratória, Jesus insistiu
na oração simples, direta a Deus, estimulando-nos a chamar o
Deus Todo-poderoso de “Pai Nosso”.
Jesus nos faz promessas de respostas de orações, quando

Oração
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nos chegamos a Ele com fé, usando da autoridade do Seu nome.
Disse Ele: “E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim
de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa
em meu nome, eu o farei” (João 14:13,14). Pense nisso! O poder do
céu está à sua disposição quando você ora.

Aplicação
Como orar?
É hora de praticarmos. Leia os textos abaixo listados
• Devemos orar no secreto (Mateus 6:6; I Reis 17:20)
• Devemos orar em nome de Jesus (Atos 4:24-31)
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1.

Faça desse momento uma prioridade, separe um tempo e
diariamente feche a porta do seu quarto. Invista tempo
com Deus.

2.

Ore com fé (Tiago 5:16)

3.

Anote aquilo que Deus falar.
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Jesus, um
caminho
ou O
caminho?
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Jesus, um caminho
ou O Caminho para a
eternidade?
INTRODUÇÃO
Sempre temos aquelas pessoas que buscamos quando precisamos de recomendação. Recentemente eu precisei de ajuda
com meu carro, eu sabia exatamente quem procurar. Quando
preciso de informações sobre mercado financeiro, plim! Sei com
que devo falar. Inovação tecnológica, recomendação de filmes,
execução de filmagens, esportes... e a lista não para. Conhecemos um especialista para cada área. E o motivo de buscarmos
essas pessoas é porque queremos saber o que há de melhor.
Não queremos saber o que é bom. queremos ir para o que está
no topo.
E quando falamos a respeito das coisas que realmente importam? Nossa saúde, família, nosso futuro? Nós vamos a um
nível ainda mais exclusivo em relação ao que queremos. Para
um ataque no coração, você não irá buscar um ortopedista.
Você vai buscar o melhor cardiologista da cidade para cuidar
de você, para salvar a sua vida. É isso o que todos nós queremos.
A Bíblia fala conosco nesses termos. Nós estávamos espiritualmente mortos e havia apenas uma coisa que poderia nos
dar vida novamente. Existem muitos caminhos para uma vida
moral, religiosa ou social. Porém existe apenas um caminho que
nos traz da morte para a vida.

Jesus, um Caminho ou O Caminho?
Vamos deixar Jesus responder essa pergunta.

...”Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus;
creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos; se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou
Jesus, um caminho ou O Caminho para a eternidade?
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preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde
eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou”.
Disse-lhe Tomé: “Senhor, não sabemos para onde vais;
como então podemos saber o caminho? “ Respondeu Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem
ao Pai, a não ser por mim. João 14:1-6
É lindo como a Bíblia é clara nas suas afirmações. E eu amo
como Jesus e seus discípulos se relacionavam. Certamente, na
sua empresa, faculdade ou escola, tem aquele momento que
você quer fazer uma pergunta, mas acha que a pergunta não faz
sentido. Sabe aquele momento que você quer fazer a pergunta
para seu chefe ou professor que pode estar na ponta da língua
de todos, mas poucos tem coragem de perguntar? No relacionamento de Jesus com seus discípulos, ele construiu um ambiente
de confiança tão forte que Tomé teve liberdade de interromper essa fala maravilhosa de Jesus e fazer uma pergunta, que
para um discípulo parece óbvia. O conceito do discipulado é que
existe um aprendiz e um mestre, um líder e um seguidor. E Tomé
seguia Jesus sem saber para onde Ele estava indo. Sem saber
o caminho. Então ele faz a pergunta: Senhor, não sabemos para
onde vais, como podemos saber o caminho?
Essa é a pergunta que o mundo todo faz. Como podemos saber o caminho?
Todo ser humano entende dentro de si que precisa haver um
caminho. Existe algo dentro do homem que aponta para algo
que existe além dos muros desse mundo, algo que vai além de
nós mesmos e do tempo que vivemos. Algo que vai além das coisas que podemos tocar, sentir e ver. A humanidade está tentando
de varias formas achar a resposta para uma mesma pergunta:
“Como podemos conhecer o caminho?”.
Quando Jesus responde, Ele responde de maneira simples,
poderosa e muito significativa. Ele não esconde nada, libera
toda a informação para a pergunta de Tomé:

Respondeu Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a
vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês
realmente me conhecessem, conheceriam também o
meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto”.
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João 14:6-7

Jesus é um ou O Caminho para o pai?
Ele responde claramente que Ele é o Caminho. É lindo perceber que a motivação da resposta de Jesus não era estar certo
(o que de fato estava), mas sim ajudar Tomé. Como disse acima, o ambiente seguro do discipulado de Jesus permitia perguntas pois as respostas eram recheadas de amor (fica a dica
para você quando for discipular alguém). E o propósito desta
parte do livro é o mesmo da resposta de Jesus: te ajudar a compreender e ver o caminho que está proposto para você enquanto segue O caminho.

O que é dito quando dizemos que Jesus é um
caminho
Toda suposição carrega algumas premissas consigo. A primeira premissa, quando supomos que Jesus é um caminho, é:

Não existe verdade absoluta
Essa é uma premissa sob o ponto de vista de que todos os
caminhos levam a Deus e consequentemente coloca Jesus
como apenas um deles.

Todos os caminho para Deus são similares em
sua essência.
Essa é uma premissa gigantesca, pois trabalha no relativismo, dizendo que se você for parte de uma das grandes religiões
do mundo (cristianismo, hinduísmo, budismo, islamismo ou judaísmo), você já é salvo. Porém, é muito provável que se você for
um seguidor devoto de uma dessas religiões, que você não irá
gostar de no fim de tudo ter alguém com uma fé diferente da sua
te abraçando e dizendo: “Não é maravilhoso que no nosso mundo moderno todas as religiões são simplesmente a mesma coisa e estamos indo para o mesmo lugar?” Se isso fosse verdade,
você precisaria de apenas uma pequena investigação para
perceber que cada uma das religiões são bastante diferentes
em sua essência e para um pensador isso começa a desfazer a

Jesus, um caminho ou O Caminho para a eternidade?

63

idéia de que caminhos diferentes levariam ao mesmo lugar.
Hinduísmo por exemplo não promete um vida com Deus depois
dessa vida. A idéia é que você alcance uma vida que é melhor que
essa vida. Ou então se você tem um bom carma, você trabalha
para que na próxima vida você tenha uma vida melhor que a sua
vida atual. Budismo, tende a te levar em direção a um momento
de entendimento da essência do nosso ser. Budismo não te leva
ao céu, não promete nada sobre um lugar para você com Deus
e é assim que chega lá. O Islamismo fala do céu, mas condiciona sua ida para lá ao peso das suas obras. O Judaísmo está
conectado na lei de Moisés e eles não percebem Jesus como
o Messias. E tem vários tipos de cristianismo no mundo o que
complica ainda mais. Basicamente eu apenas gostaria de
mostrar que não é tudo a mesma coisa. Importa sim quem você
está seguindo,. Não faz sentido dizer que todos os caminhos levam a Deus.

Cada um pode chegar à uma conclusão
A terceira premissa para que Jesus seja um caminho e não O
Caminho é essa. Cada pessoa pode chegar à sua própria conclusão, ou seja temos 7 bilhões de caminhos para o céu. O resultado é o mesmo do bloco anterior: não faz sentido dizer que
todos os caminhos levam ao mesmo lugar ou a Deus.

Jesus, O Caminho
Voltando agora ao texto (João 14) e à fala de Jesus. Onde as
pessoas vêem problemas naquilo que Jesus falou?
O problema está na exclusividade.
Jesus usa a expressão “a não ser/senão”. Ninguém vem ao
Pai a não ser por mim. “A não ser” é uma expressão de exclusividade. Na cultura atual, exclusividade ou verdade absoluta
não soam bem. O que você pensa de exclusividade? Eu quero
mostrar para você que exclusividade não é algo ruim, especialmente se você tem uma grande necessidade.

Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: “Mestre, quem pecou: este
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homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? “ Disse
Jesus: “Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele.
João 9:1-3
Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com
saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse:
“Vá lavar-se no tanque de Siloé” ( que significa Enviado
). O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e
os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: “Não é este o mesmo homem que costumava
ficar sentado, mendigando? “ Alguns afirmavam que era
ele. Outros diziam: “Não, apenas se parece com ele”. Mas
ele próprio insistia: “Sou eu mesmo”. “Então, como foram
abertos os seus olhos?” interrogaram eles. Ele respondeu:
“O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em
Siloé. Fui, lavei-me, e agora vejo”.
Eles lhe perguntaram: “Onde está esse homem? “ “Não
sei”, disse ele.
João 9:6-12
O final do texto é anticlimático, mas o que quero destacar é
o fato da exclusividade dessa passagem. Algo muito específico
aconteceu. Jesus cuspiu no chão, fez uma lama, colocou nos olhos do cego e disse para o homem se lavar em um tanque específico. E é apenas isso que Ele diz para o cego, que obedece e faz
tudo que Jesus havia dito. Exclusividade simplifica o processo. É
muito mais seguro saber como é, viver sem direção clara te leva
a lugar nenhum. Se esse cego não tivesse recebido instruções
específicas, ou não tivesse seguido o que Jesus disse para ele,
ele não teria visto. O fato dele ter feito cada passo conforme os
limites ou as ordens, ou a exclusividade de padrões ou especificidade foi o que garantiu a ele o voltar a ver.

A Oferta exclusiva de Jesus
Jesus coloca uma mesa à nossa disposição quando Ele se
apresenta como O Caminho para o pai. Abaixo eu quero listar
algumas dessas ofertas que estão ao seu alcance enquanto

Jesus, um caminho ou O Caminho para a eternidade?
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você anda pelo caminho.

Ele é Deus encarnado
É comum esquecermos o fato de que Ele veio em carne e
habitou entre nós. Aquele que não tinha pecado se tornou pecado para que nós pudéssemos nos tornar Sua justiça. Ele se humilhou e carregou a cruz. Esse fato deve estar sempre fresco em
nossas mentes pois é o fato que faz toda a diferença em nossas
vidas.

Pagamento final de nossas dívidas de pecado
Ele se ofereceu em troca. Uma vida inocente no lugar da sua e
da minha vida. É isso que Jesus oferece a você. Não existe nenhum outro caminho dos 7 bilhões que possam existir, onde o Rei
se ofereceu em favor dos seus. O perdão faz parte da oferta de
Jesus para você. Ele é o cancelamento das nossas dívidas com
Deus.

Graça
Graça é simplesmente Deus fazendo aquilo que não podemos
fazer. A graça nos diz que não existe nada que podemos fazer
para sermos mais amados por Deus e que também nada do que
já fizemos pode fazer Ele nos amar menos.
Basicamente graça é Jesus falando: “Eu sei que você não consegue fazer um caminho para chegar ao céu, então eu vou fazer
esse caminho para você. Eu sei que você não pode ser bom o suficiente, então Eu serei bom o suficiente para tomar o seu lugar”.

Relacionamento pessoal com Deus
Jesus é o caminho para um relacionamento pessoal com
Deus. Ele permite que eu e você vivamos Mateus 6:6, permite
que nosso jejum alcance os céus. Permite ouvirmos instruções
de Deus quando os questionamentos estão nos atordoando na
vida. Permite experimentarmos a paz que vai além de todo entendimento.
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Poder da ressurreição
Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados
em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto,
fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a
fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos
mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova.
Romanos 6:3,4
A cruz e a ressurreição trabalham juntas. A cruz sem a
ressurreição seria vazia, mas a ressurreição coloca poder na
obra da cruz e esse poder nos habilita para uma nova vida. O
Poder da cruz cancela o poder do pecado, a ressurreição nos dá
a vida para celebrarmos a cruz e experimentarmos a liberdade
que ela nos trouxe.

Caminho aberto
Algo maravilhoso a respeito de Jesus e do evangelho é que seu
objetivo não é nos transformar de homens maus para homens
bons. Alguns dos “caminhos” que citamos acima são capazes de
fazer isso.
Mas o poder Jesus está em transformar homens mortos em
vivos. E quando enfim vivos acessamos as promessas eternas e
desde já, podemos experimentar vida abundante.
Jesus: O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA.

Reflexão
Como você se sente quanto a exclusividade do caminho que
é Jesus?

Jesus, um caminho ou O Caminho para a eternidade?
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Escreva o seu entendimento e discuta com seu discipulador a
seguinte afirmação: “Limites trazem segurança”.
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A Igreja
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A Igreja
A palavra “Igreja”, vem do latim ecclesia, que significa “um
templo cristão”, é o local da pregação dos ensinamentos de
Cristo, obedecendo os princípios da ética cristã. Igreja é o conjunto de fiéis unidos pela mesma fé e que celebram as mesmas
doutrinas religiosas.

Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos
membros e esses membros não exercem todos a mesma
função, assim também em Cristo nós, que somos muitos,
formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos
os outros. (Romanos 12:4-5)

O que é a Igreja
A Igreja como Corpo
A Igreja é formada pelos discípulos nascidos de novo em
Jesus, chamados para glorificar a Deus, servir uns aos outros e
abençoar nosso mundo. É a comunidade do povo de Deus. Muito
mais que um local físico de culto, nós somos a Igreja. Levamos as
boas novas e a presença de Deus por onde passamos.
Paulo, ao escrever uma carta à igreja de Corinto, usa uma forma ilustrativa para falar da Igreja. Ele compara a Igreja como
sendo um corpo, O corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça e nós
somos o corpo. Cada membro tem um importante papel a desempenhar dentro deste complexo sistema. Observe o texto a
seguir:

Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha
muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos,
formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo.
Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um
único Espírito: quer judeus, quer gregos, quer escravos,
quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único
Espírito.
O corpo não é composto de um só membro, mas de

A Igreja
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muitos. Se o pé disser: “Porque não sou mão, não pertenço
ao corpo”, nem por isso deixa de fazer parte do corpo.
E se o ouvido disser: “Porque não sou olho, não pertenço
ao corpo”, nem por isso deixa de fazer parte do corpo.
Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se
todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato?
De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo,
segundo a sua vontade.
Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo?
Assim, há muitos membros, mas um só corpo.
O olho não pode dizer à mão: “Não preciso de você! “
Nem a cabeça pode dizer aos pés: “Não preciso de vocês!”
Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais
fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos
serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os
membros que em nós são indecorosos são tratados com
decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos
não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus
estruturou o corpo dando maior honra aos membros que
dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas, sim, que todos os membros tenham igual cuidado
uns pelos outros.
Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com
ele; quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele.
Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês,
individualmente, é membro desse corpo.
Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente
apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro lugar,
mestres; depois os que realizam milagres, os que têm dom
de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm
dons de administração e os que falam diversas línguas. (1
Coríntios 12:12-28)
Paulo foi muito acertivo ao comparar a igreja a um corpo. Quando analisamos o nosso próprio corpo sabemos que
todas as partes e órgãos são de extrema importância. Seria
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impossível escolhermos algo do nosso corpo para ser retirado
ou cortado fora, pois todo o corpo sentiria a dor.
A Igreja é assim, composta por diversos membros, diferentes
entre si, cada um com sua individualidade e particularidade,
porém essenciais para o funcionamento e expansão da Igreja. Somos muitos, porém somos um, temos unidade em Cristo.
Cristo é quem comanda todo o corpo, é Ele quem direciona, pois
é o Cabeça de todo o corpo.

A igreja como Noiva
Paulo, escrevendo para a Igreja de Éfeso, compara a Igreja
com um noiva:

Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la,
tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa,
sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa
e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar
cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem
ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém
jamais odiou o seu próprio corpo , antes o alimenta e dele
cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos
membros do seu corpo. (Efésios 5:25-30)
Neste texto, Paulo mostra o amor sacrificial de Jesus pela
Igreja, como se fosse o amor do Noivo pela Noiva. A Igreja é a
noiva de Cristo, onde Ele se entregou por ela e cuida para que
ela se apresente perfeita a Ele. A noiva deve honrar seu Noivo
Jesus, se preparando para o encontro final, para a grande festa
que acontecerá quando a Igreja toda subir para o céu, ao encontro de seu Noivo.

Regozijemo-nos! Vamos nos alegrar e dar-lhe glória!
Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua
noiva já se aprontou. (Apocalipse 19:7)

A Igreja
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Reflexão
Aqui estão algumas questões a serem consideradas por você,
conversando com seu discipulador, sob a luz da Palavra de Deus
e com o auxílio do Espírito Santo. Isso pode clarear sua visão
quanto o que é a Igreja:
•

O que você entendeu sobre a Igreja?

•

Você se sente um membro do corpo de Cristo, parte da
igreja?

•

Você tem desempenhado alguma função dentro da Igreja?

•

Você consegue viver em unidade com os outros irmãos?
Como?

•

O que você acha da frase: “Sou Igreja onde eu estiver”.

Aplicação
Ore com seu discipulador e individualmente. Pergunte ao Espírito Santo como você pode ser igreja onde estiver. Aproveite
as linhas abaixo e escreva suas percepções sobre o que Deus
trouxe ao seu coração e espírito.
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Jesus,
Cordeiro
ou Leão?
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Jesus, Cordeiro ou
Leão?
INTRODUÇÃO
A Bíblia nos mostra no livro de primeira Reis, uma história em
que o profeta Elias ficou escondido em uma caverna do monte Horebe, o monte de Deus. Enquanto Elias estava na caverna,
um vento fortíssimo veio e dividiu montes e esmigalhou rochas.
Provavelmente a maioria de nós, se estivéssemos esperando
um manifestação de Deus, que já havia sido prometida, iríamos
olhar para montes sendo divididos e rochas esmigalhadas por
um vento forte e dizer, Deus está no vento. Mas a história nos
mostra imediatamente que esse não era o caso. Deus não estava no vento.
Elias continua esperando e então um terremoto acontece.
Novamente, apesar de parecer uma manifestação espetacular
de Deus; Deus não estava no terremoto.
Depois do terremoto? Fogo. Agora imagina o fogo, certamente
não foi uma vela de aniversário. Se estamos falando vento que
esmaga pedras e terremotos, eu imagino que esse fogo era um
fogo devastador. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, porém
dessa vez, Ele não estava no fogo.
Finalmente, depois do fogo ter passado, Elias ouviu um
sussurro, e lá estava Deus. Nós sabemos muito bem ao lermos o
restante da Bíblia que Deus sim pode soprar fortes ventos, sim,
pode fazer terremotos e sim é fogo consumidor. Mas Ele também é o sussurro, e isso é muito bom para nós.
Nós precisamos de ambos. Nós precisamos do braço forte e
da mão gentil, e sem dúvida esse é quem Jesus é.

Jesus, Cordeiro ou Leão?
Essa pode parecer uma pergunta extremamente contra-
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ditória. Você pode estar pensando, como pode alguém ser um
cordeiro e um Leão e ainda ser a mesma coisa? É o tipo de
amizade que não parece que daria certo. Mas quando falamos
de Jesus, o que podemos dizer é que Ele é um cordeiro e é também um leão. Não um ou outro, mas ambos.
Para vermos isso, devemos ir para o livro de Apocalipse
capítulo cinco.

Então vi na mão direita daquele que está assentado no
trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados
e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: “Quem é digno de romper os selos e de
abrir o livro? “
Apocalipse 5:1-2
Nesse rolo, estão os capítulos finais da história de Deus. O Plano que vai acabar com o diabo para sempre. E ele nos mostra o
reinado eterno de Jesus e fala sobre nossa vida eterna.
Para que essa parte da história aconteça, é necessário que
alguém seja encontrado capaz de quebrar os selos e liberar os
planos e propósitos ali contidos.

Mas não havia ninguém, nem no céu nem na terra nem
debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar
para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele.
Então um dos anciãos me disse: “Não chore! Eis que o
Leão da tribo de Judá, a Raiz de Davi, venceu para abrir o
livro e os seus sete selos”
Então vi um Cordeiro, que parecia ter estado morto, de
pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes
e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são
os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra.
Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita
daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo,
os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos
prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha
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uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as
orações dos santos; e eles cantavam um cântico novo: ”Tu
és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens
de toda tribo, língua, povo e nação.
Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus,
e eles reinarão sobre a terra”. Então olhei e ouvi a voz de
muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões.
Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e
os anciãos, e cantavam em alta voz: ”Digno é o Cordeiro
que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força,
honra, glória e louvor!“
Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na
terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há,
que diziam: “Àquele que está assentado no trono e ao
Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, para
todo o sempre!“
Os quatro seres viventes disseram: “Amém”, e os anciãos
prostraram-se e o adoraram. Apocalipse 5:3-14
Em toda a terra e céus, ninguém foi encontrado. não havia
ninguém que fosse digno de abrir o livro. Até que o ancião diz, eis
ali, veja. O LEÃO da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu. Aí está
Ele. Toda nossa eternidade está presa a dignidade de alguém
que possa abrir o livre e decretar a morte da morte e a vida eterna para aqueles que Nele creram.
Essa vitória citada acima, é a vitória oriunda da morte,
sepultura e ressurreição de Jesus, pois nessa morte ele se tornou digno de tomar o livro e quebrar os selos. Só Jesus pode
pegar o livro e abrir os selos.

Jesus o Leão de Judá
Para entendermos o final, precisamos voltar ao início. Saindo
do último livro da Bíblia para o primeiro, vemos historicamente
quando o leão surgiu para referir a respeito da tribo de Judá.
Se você ler os capítulos anteriores e conhecer a história de
Jesus, Cordeiro ou Leão?
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José, verá que ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Deus estava com José no Egito e sua vida teve muitos altos e baixos, porém, vemos que no final ele se tornou o segundo
homem em todo Egito. um homem de grande respeito e autoridade. Nesses dias, uma grande fome sobreveio sobre a terra e
o povo de Israel, liderado pelos irmãos de José decidiram pedir
ajuda no Egito. Chegando lá, para a surpresa deles, José foi encontrado como administrador de tudo para ter certeza que de o
Egito teria comida para esse tempo de escassez.
Jacó, nesse tempo, reúne seus filhos para os abençoar. Judá
era seu quarto filho e essa foi a benção liberada sobre ele:

“Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o
pescoço dos seus inimigos; os filhos de seu pai se curvarão
diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo,
filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se
assenta; e deita-se como uma leoa; quem tem coragem
de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o
bastão de comando de seus descendentes, até que venha
aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão.
Gênesis 49:8-10
Quando lemos o texto é possível perceber que a benção se
aplica sobre Judá, mas também sobre alguém que ainda viria.
A tribo de Judá sempre foi muito relevante na história do povo
de Israel. Quando eles dividiram as porções de terra que cada
tribo ocuparia, Judá ficou com uma região especial que incluía
a cidade de Jerusalém. O Símbolo, o brasão daquela tribo era
um Leão.
Mas quem é esse de quem Genesis fala a respeito no versículo
10 do capítulo 49?

Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi,
filho de Abraão: Abraão gerou Isaque; Isaque gerou Jacó;
Jacó gerou Judá e seus irmãos; Judá gerou Perez e Zerá,
cuja mãe foi Tamar; Perez gerou Esrom; Esrom gerou Arão;
e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus,
que é chamado Cristo. Mateus 1:1-3 e 16
Do leão jovem, um homem que sempre teve os inimigos sob
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o poder de suas mãos, um vencedor forte que voltava triunfante das batalhas, surgiu O Leão, Jesus, que da mesma maneira,
venceu os inimigos, porém uma vitória cabal e definitiva que o
tornou digno de abrir o livro. Eis que o Leão da tribo de Judá, a
raiz de Davi venceu! (Ap 5).

Jesus, o cordeiro
Continuando no texto de Apocalipse 5, vemos algo muito curioso. Quando o ancião disse para João olhar e ver o Leão, João
diz que olhou e viu o Cordeiro. Então, esse Leão de Judá é um
Cordeiro.
Voltando novamente para o início da história, podemos entender a referência de Jesus, o cordeiro. O livro de Êxodo narra
a história da saída do povo do Israel do Egito. Esse povo, que
através de José foi refugiado e abençoado no Egito, após sua
morte passou a sofrer e acabou escravizado naquele país. Deus
levanta um homem chamado Moisés para tirar o povo do Egito e
fazer deles novamente uma nação. Durante o processo de livramento do Egito, vemos milagres grandiosos atingindo aquele
país. Milagres ao menos aos olhos do povo de Israel, pois aos
olhos dos egípcios não foram momentos de alegria.
A última e mais intensa manifestação foi a morte de todos
os primogênitos do Egito, humanos ou animais, todos os primogênitos iriam morrer em uma mesma noite. Deus instruiu
seu povo, que para evitar a morte dos seus filhos mais velhos,
eles deveriam naquela noite ceiar um cordeiro, e além disso,
deveriam passar do seu sangue nos umbrais das portas, assim
quando o anjo da morte passasse e visse o sangue, não entraria
naquela casa. Esse símbolo passou a ser celebrado anualmente
e continua assim pelos judeus até os dias atuais.
Nós temos a nossa celebração, que é a páscoa, onde
celebramos o morte do nosso Cordeiro. O Cordeiro que foi morto
para marcar nossas vidas com seu Sangue de maneira que a
morte não pode mais tocar a sua e a minha vida. Uma pequena
observação, estou falando da morte espiritual, separação de
Deus, nossos corpos um dia se desligarão, mas eu e você não
iremos morrer, nosso espírito está pronto e já tem a vida eterna.

Jesus, Cordeiro ou Leão?
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Quanto Jesus aparece no evangelho de João Ele não foi apresentado como o filho de Deus, ou um membro da trindade, ou
ainda o criador do universo, Ele é apresentado como Cordeiro
por João Batista.

No dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse:
“Vejam! É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo! João 1:29
Novamente a expressão, “Vejam”, contemplem, compreendam esse fato. Esse é o Cordeiro de Deus. Atenção a isso, até
então todos os cordeiros eram dados por homens, e a Bíblia
nos fala que até ali, os pecados dos homens eram encobertos.
João Batista nos mostra que o Cordeiro de Deus foi muito além
disso. O Seu sacrifício tira o pecado do mundo. Por isso lemos
em Hebreus 10 que o caminho que Jesus preparou para mim e
para você é perfeito. Não necessitamos de outro Cordeiro, Ele é
o último Cordeiro. Seu sacrifício perfeito o tornou digno de abrir
o livro.
Contemplem o Cordeiro e o Leão. Jesus.

Aplicação
Quem é Jesus para você? Como vimos neste capítulo
precisamos “ver e desejar” conhecer quem é Jesus. Ter uma
revelação individual, íntima de quem Ele é. Meu desafio é que
você escreva nas linhas abaixo quem é Jesus para você hoje.
Repita esse exercício periodicamente, pois quem é Jesus para
você, muda sua vida todos os dias.
Quem é Jesus para você?
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O Caráter
de Cristo
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O Caráter de Cristo
A salvação é o primeiro passo de uma caminhada com Cristo,
onde permitimos que Ele cresça em nós. O objetivo de Deus é
fazer de nós uma família de muitos filhos, iguais a Jesus, para
louvor da Sua glória. Ser igual a Jesus é entender que existe um
padrão a ser seguido. O nosso modelo, o próprio filho de Deus.
Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, o qual devemos
honrar, porque é Ele quem nos leva a ter uma vida no espírito e
não na carne, é Ele quem nos leva até Jesus, que nos assiste em
nossas fraquezas, quem nos consola em nossas aflições.

Romanos 8:9 diz: “Vós, porém não estais na carne, mas
no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas,
se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele”.
O Espírito de Deus é sinônimo do Espírito Santo, mas o texto
acima diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal
não é dele. O texto não está falando do Espírito Santo, mas sim
do Espírito de Cristo, sua natureza, do caráter de Cristo.
Caráter significa um conjunto de características que, sendo
boas ou más, distinguem uma pessoa.
Nós temos o Espírito Santo desde o dia em que nos entregamos a Jesus. Mas será que nós temos o Caráter de Cristo? Será
que temos características de Jesus em nós? Será que somos
dele e Ele nos tem por completo?
Filipenses 2: 5-8 está escrito:

“De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que,
sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser
igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a
forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens;
E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até à morte, e morte de cruz”.
Ter o caráter de Cristo é esvaziar-se, humilhar-se, assumir a
forma de servo, não querer nenhuma posição (por menor que
O Caráter de Cristo
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seja), não almejar qualquer status e nenhum momento de glória
(por mais passageiro que seja), é não querer ser reconhecido,
aplaudido ou ovacionado.
Se eu quero ser Dele, pertencer a Ele, ser semelhante a
Jesus, que não veio para ser servido mas para servir, eu preciso
do Caráter de Cristo.
Algo importante que precisamos saber é que o desenvolvimento do caráter de Cristo é uma questão de maturidade
espiritual. A maturidade espiritual não tem a ver com o tempo
de conversão mas com o fato de permitirmos Cristo ser formado em nós, a partir do momento que dedicamos tempo para
que a Palavra cresça em nós por meio do nosso tempo diário de
qualidade com Ele através da leitura da Bíblia, oração e ouvindo
a voz do Espírito Santo.
A fé é um ponto importante para o desenvolvimento do caráter
de Cristo em nós. Ela é o que nos permite entender que somos
filhos de Deus através de Jesus. Que possuímos o Espírito Santo
habitando em nosso coração e não somente filhos, além de herdeiros de Deus (Gálatas 4:1-6) também somos co-herdeiros com
Cristo (Romanos 8:17).
Jesus precisou ir á Jerusalém, teve que pedir emprestado um
jumentinho pois Ele não tinha.
Quando precisou fazer a última ceia, um dos momentos mais
significativos e singulares para Ele, com aqueles a quem amou
tanto, teve que pedir emprestado uma sala, por que não tinha.
Mesmo com tanta dedicação, entrega, amor e compaixão
pelos desvalidos, abandonados, marginalizados, colocaram em
sua cabeça uma coroa de espinhos. Foi açoitado, esbofeteado,
cuspiram nele. Foi desprezado, e sobre seus ombros colocaram
uma pesada Cruz.
Abriu mão de tudo, até mesmo para colocar o corpo dele, teve
que ter um sepulcro emprestado, porque Ele não tinha. O dono
da terra não tinha um pedaço de terra.
Devemos clamar para termos o caráter de Cristo em nós.
Embora sendo Deus não reivindicou posição, mas anulou-se na
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mais profunda miséria para poder nos resgatar.
Podemos comparar a formação do caráter de Cristo como o
crescimento de uma árvore. No Salmo 1, a palavra de Deus nos
mostra o que acontece quando estamos juntos à corrente das
águas, ou seja, perto do fluir do Espírito Santo. Uma árvore bem
regada produz bons frutos no tempo certo. São por estes frutos
que o caráter de uma pessoa pode ser mensurado, bem como a
presença do Espírito Santo nela. Não temos como permanecer
em Cristo e não frutificar.

Porque é importante ter o caráter de Cristo?
Nos versículos 17 a 23 do capítulo 7 do livro de Mateus,
Jesus nos ensina, no sermão do Monte, como podemos ter o
nosso caráter desenvolvido nEle. Ele encerra com um ensinamento de que não basta conhecer o Seu nome nem o poder que Ele
carrega, mas sim, precisamos estar enxertados nEle, a Videira
verdadeira (João 15.1-5).
Se conhecemos e nos relacionamos com a pessoa do Espírito
Santo, teremos o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós.
Precisamos ter o cuidado de não apenas conhecer Jesus, mas
de também sermos conhecidos por Ele; isso só conquistamos
quando habitamos nEle e Ele em nós por intermédio do Espírito
Santo.

Como podemos ter o caráter de Cristo?
•

Permanecendo em Jesus pela fé - João 15: 4-6

•

Praticando a palavra - Mateus 7:24-27

•

Andando no Espírito - Gálatas 5:25

O Caráter de Cristo
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Reflexão
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1.

O que é o caráter de Cristo?

2.

Por que é importante ter o caráter de Cristo?

3.

Jesus nos ensina que não basta conhecer o Seu nome
nem o poder que Ele carrega. O que mais precisamos para
desenvolver o caráter de Cristo?
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Espírito
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Espírito Santo
O Espírito Santo é real. Um amigo, companheiro e conselheiro.
Ele está presente a partir do momento em que você pede ao
Senhor Jesus Cristo que perdoe os seus pecados e limpe seu
coração.

Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas
o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos
conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.
(1 Coríntios 2:12)

O Espírito Santo é Deus na terra
O Espírito Santo é Deus na terra. O consolador, o penhor da
nossa salvação.

A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo,
sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês
ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que
os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da
promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da
sua glória. Efésios 1:12-14

Ele é onipresente
Ele é onipresente. Pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os espíritos e os anjos não são onipresentes, mas o
Espírito Santo é. Ele vê tudo que fazemos.

Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei
da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar
as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar,
Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá.
(Salmos 139:7-10)

Espírito Santo
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Ele é onipotente
“O anjo respondeu: “O Espírito Santo virá sobre você, e
o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim,
aquele que há de nascer será chamado santo, Filho de
Deus.” Lucas 1:35

O Espírito Santo é uma pessoa
O Espírito Santo é uma pessoa, Ele não é um vento ou uma
energia sem personalidade.
Ele se entristece (Ef 4:30), Ele sente ciúmes (Tg 4:4-5), Ele nos
ensina (I Co 2:12-13), Ele fala (At 10:19, 13:2) Ele ama (Rm 15:30).
Ele conhece todas as coisas, e Ele trabalha conosco por
etapas. Ele sabe da nossa fragilidade, Ele sabe que muitas vezes
preferimos agasalhar o pecado do que se posicionar em santidade. Precisamos ter uma consciência radical e inegociável de
que precisamos dEle.

Ele é o oniciente
Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o
ouvido não ouviu,e não subiram ao coração do homem,são
as que Deus preparou para os que o amam.
Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de
Deus.
Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem,
senão o espírito do homem, que nele está? Assim também
ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
(1 Coríntios 2:9-11)
Na Bíblia o Espírito Santo é apresentado por diversos símbolos usados para comunicar a presença dele em nosso meio:
pomba, selo, fogo, a unção, rio, óleo, uma luz, uma nuvem e muitos outros. Ele não é apenas um espírito que pode ter forma.
O Espírito Santo não é um lutador. Ele nos ama, se o resistir-
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mos, Ele irá embora. Ele não é como Satanás que fugirá se o
resistirmos. Ele não se afastará com medo, mas sairá da sua
presença com o coração entristecido. Ele se retira mansamente,
parte em silêncio. Porém, quando somos cheios dele, podemos
ter sinais externos, manifestações positivas começam a acontecer na nossa vida. Seu modo de falar será diferente
Conforme vemos em Efésios 5:19-21, a gratidão será uma
constância no seu falar, o desejo de servir e honrar uns aos
outros em amor também surgirá. Seu coração desejará ajudar
as pessoas.
Isso vem da pessoa dele. É pelo Espírito Santo que temos
condições de glorificar a Jesus, que o nosso coração se encha
de alegria e um novo cântico, é por Ele que nos tornamos gratos
e por Ele somos convencidos dos maus caminhos e capacitados
para perdoar e liberar perdão.

“Não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.” Zacarias 4:6

Fruto e Dons do Espírito Santo
Os dons do Espírito Santo são dados pela graça de Deus, são
um presente. Vem de fora e são vistos de fora.
O fruto do Espírito Santo é resultado de um processo de
crescimento gradual da vida, leva tempo e é resultado de um
cultivo diário. Fruto é o resultado de um crescimento espiritual
do Cristão, algo que acontece dentro e será visto por fora.
Uma ilustração interessante para mostrar esta diferença é a
comparação da Macieira e a Árvore de Natal. Para que a macieira dê frutos é necessário tempo e cuidado. A árvore de Natal
não precisa ser plantada e cuidada para ter os seus enfeites.

Espírito Santo

93

Aplicação
Quais são os sinais externos da vida cheia do Espírito? O que
você percebe que mudou na sua vida?
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A Bíblia
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A Bíblia
A palavra “Bíblia” vem do grego e significa “livros” ou “conjunto de livros”. Foi escrita ao longo de 1500 anos por diversas
pessoas inspiradas por Deus.
A Bíblia é dividida em 9 grupos de livros. É separada também
em Antigo e Novo Testamento. Ela é formada por 66 livros, sendo
39 livros do antigo testamento e 27 do novo testamento.
A divisão dos grupos se dá da seguinte forma:

Antigo Testamento
Pentateuco ou torá (os livros da lei): composto pelos cinco primeiros livros da Bíblia, dispostos em ordem cronológica.
•

Gênesis

•

Êxodo

•

Levítico

•

Números

•

Deuteronômio

Livros Históricos: composto por 12 livros que relatam a história
do povo de Israel.
•

Josué

•

Juízes

•

Rute

•

I e II Samuel

•

I e II Reis

•

I e II Crônicas

•

Esdras

•

Neemias

•

Ester

A Bíblia

97

Livros poéticos: composto por 5 livros.
•

Jó

•

Salmos

•

Provérbios

•

Eclesiastes

•

Cantares

Profetas maiores: composto por 5 livros sobre a história dos
profetas do povo de Israel.
•

Isaías

•

Jeremias

•

Lamentações

•

Ezequiel

•

Daniel

Profetas menores: composto por 12 livros que contam a
história dos profetas de Israel.
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•

Oséias

•

Joel

•

Amós

•

Obadias

•

Jonas

•

Miquéias

•

Naum

•

Habacuque

•

Sofonias

•

Ageu

•

Zacarias

•

Malaquias
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Novo Testamento
Evangelhos: composto por 4 livros que contam a história de
Jesus.
•

Mateus

•

Marcos

•

Lucas

•

João

Histórico: composto por apenas um livro que conta a história
dos apóstolos e do início da primeira igreja cristã na terra, a
igreja primitiva.
•

Atos dos apóstolos

Epístolas ou cartas: são cartas escritas pelos apóstolos e direcionadas às igrejas de várias cidades.
•

Romanos

•

I e II Coríntios

•

Gálatas

•

Efésios

•

Filipenses

•

Colossenses

•

I e II Tessalonicenses

•

I e II Timóteo

•

Tito

•

Filemon

•

Hebreus

•

Tiago

•

I e II Pedro

•

I, II e III João

•

Judas

Revelações ou apocalipse: composto por apenas um livro que
traz toda a revelação dos últimos acontecimentos da igreja na
terra.
•

Apocalipse
A Bíblia
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O que é a Bíblia?
A Bíblia é a representação escrita dos pensamentos de Deus,
através de seus profetas que foram impelidos, ao longo de anos,
pelo Espírito Santo a produzirem esse material poderoso!

Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa
para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em
justiça; Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra. (II Timóteo 3:16-17)
Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de
homem algum, mas os homens santos de Deus falaram
inspirados pelo Espírito Santo. (II Pedro 1:21)
A palavra de Deus é viva e eficaz, precisa ser estudada, gerar
reflexão e aplicação em nossas vidas a fim de gerar vida e vida
em abundância !

Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais
penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções
do coração. (Hebreus 4:12)
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele:

Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos; E conhecereis a verdade, e
a verdade vos libertará. (João 8:31-32)

Logos
Logos é a Palavra de Deus revelada a nós ! Os próprios pensamentos e vontades de Deus revelados em Cristo Jesus. Ele se fez
carne a fim de termos relacionamento com o Pai!

No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
(João: 1:1-2)
Jesus Cristo = Logos

100

step one - discipulado

O Logos deve ser plantado em nós a fim de sermos regenerados, purificados e santificados!

Sendo de novo gerados, não de semente corruptível,
mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que
permanece para sempre. (I Pedro 1:23)
Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade.
(João 17:17)

Rhema
Rhema é a revelação pessoal, através de Cristo Jesus em nossas vidas, que gera a palavra de Deus falada. Todas as palavras
de Jesus são Rhema!

Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de
pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da
boca de Deus. (Mateus 4:4)
O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita;
as palavras que eu vos digo são espírito e vida. (Jo 6: 63)
Rhema = Espada do Espírito, promessas, mandamentos,
princípios...

Tomai também o capacete da salvação, e a espada do
Espírito, que é a palavra de Deus; (Ef: 6: 17)
O Logos precisa ser pregado, e com a ajuda do Espírito Santo,
é transformado em Rhema.

A Palavra de Deus
A Bíblia é a Palavra de Deus!
Deus É o que a sua palavra diz que É e age de acordo com a
sua palavra. Quando concordamos com as promessas de Deus,
através de Cristo Jesus, Deus é glorificado.

Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi
pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não
foi sim e não; mas nele houve sim. Porque todas quantas
A Bíblia
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promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o Amém,
para glória de Deus por nós. (II Co 1: 19-20)
Quando permanecemos na palavra, sendo transformados
pelo poder de Deus, ficamos semelhantes a Jesus, que em tudo
se submeteu à Palavra de Deus.

E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes,
enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem
que contempla ao espelho o seu rosto natural; Porque se
contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como
era. (Tiago 1:22-24)

Reflexão
Aqui estão algumas questões a ser consideradas por você,
conversando com seu discipulador, sob a luz da Palavra de Deus
e com o auxílio do Espírito Santo. Isso pode clarear sua visão
sobre a Bíblia:
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•

O que você entendeu sobre a Bíblia?

•

Você já tinha percebido que a Bíblia era dividida em livros e
partes?

•

O que é Logos para você?

•

Você já teve uma palavra Rhema em sua vida? Consegue
lembrar qual foi?

•

Como está sua regularidade de leitura da Palavra? Você tem
um rotina e um plano de leitura?

step one - discipulado

Aplicação
Ore com seu discipulador e individualmente. Pergunte ao Espírito Santo como você pode ter uma intimidade com Deus por
meio de Sua Palavra. Aproveite as linhas abaixo e escreva suas
percepções sobre o que Deus trouxe ao seu coração e espírito.

A Bíblia
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Propósito
A palavra propósito vem do latim propositum. O propósito
é a intenção (ou o intento) de fazer ou deixar de fazer algo. O
propósito também é um objetivo ou algo que se quer conseguir.
Há um nível mais profundo, o propósito do ser humano é o
que dá sentido à sua vida. “Quem sou eu?”, “De onde venho?”,
“Para que vim aqui?” e “Para onde vou?” são algumas das perguntas às quais os homens procuram responder para encontrar
o seu propósito vital. Fala-se de um propósito de vida para fazer
referência à intenção de alcançar uma existência plena e não à
de existir por inércia.

“Quem é você”, “Porque você existe?”
Muito provavelmente essa é a pergunta mais difícil de se
responder. Geralmente ficamos um pouco em silêncio e tentamos nós mesmos nos descobrir antes de revelar alguém nossa
verdadeira identidade. RG e CPF não dizem quem somos. A falta
de conhecimento próprio e do seu objetivo e propósito de vida
leva a uma insatisfação, murmuração e inércia. Quando você
descobrir quem realmente você é e a que veio, não importará
mais a vida dos outros, se é melhor ou não do quê a sua, você
sabe o que precisa fazer pois tem certeza de quem você é.
Como então eu descubro meu PROPÓSITO?
Pare um minuto e leia Salmo 139. Quero destacar alguns
versículos:

Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de
minha mãe.
Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e
admirável. Tuas obras são maravilhosas! Disso tenho
plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti
quando em secreto fui formado e entretecido como nas
profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião;
todos os dias determinados para mim foram escritos no
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teu livro antes de qualquer deles existir. (Salmos 139:13-16)
Antes mesmo de você nascer, a Bíblia nos assegura, que Deus
já tinha planejado e sonhado com você. Ele planejou e determinou suas características físicas, seu jeito de ser, suas emoções.
Deus criou você para realizar algo, para cumprir um propósito.
Deus não criou ninguém para ficar na inércia, parado, sem
realizar algo. Podemos fazer um simples comparativo. Imagine
que você comprou um carro e ele está parado no estacionamento da concessionária, está inerte. Apesar dele estar parado,
você sabe que esse carro foi criado para uma finalidade específica, ele foi planejado e idealizado para cumprir a tarefa de locomover pessoas com segurança e comodidade. Esse carro não
foi planejado e fabricado para lavar roupas ou para voar. Pois
bem, mas o carro está parado no estacionamento, desligado,
não está andando como deveria. O que precisa ser feito então?
ACIONAR, COLOCAR A CHAVE, LIGAR, APERTAR O BOTÃO DE
PARTIDA.
Nós, humanos, não nascemos por acaso, não somos um
acidente da criação, não fomos um erro dos nossos pais. Fomos
planejados e idealizados por Deus. Ele nos fez para realizar, por
mais que você ainda não tenha descoberto seu propósito de
vida, mas ele existe.
Eu gosto de fazer outra analogia. Você já deve ter visto,
comprado ou brincado de LEGO. É um brinquedo composto por pequenas partes encaixáveis, que seguindo um manual, você chega ao resultado final que é um brinquedo super
interessante para crianças e para adultos também. Pois bem,
ao concluir esse brinquedo você vai perceber que sobraram algumas peças no pacote, que são peças extras, caso você perca
alguma, aquelas peças extras estão alí para substituir aquelas
que foram perdidas. Porém estamos falando de brinquedos e
não de humanidade. Deus quando fez o mundo e a humanidade
não planejou “peças extras”, ele não fez pessoas extras para
substituir alguém caso aquela “pessoa principal” venha a faltar.
Resumindo, você não é uma peça extra no mundo, sem utilidade.
Você é a pessoa principal, você foi feito para um propósito.
A Bíblia traz alguns textos que comprovam o quanto somos
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importantes e se somos importantes assim, temos alguma
utilidade, temos objetivo, fomos feitos para algo. Somos importantes!

Mas agora assim diz o Senhor , aquele que o criou, ó
Jacó, aquele que o formou, ó Israel: “Não tema, pois eu o
resgatei; eu o chamei pelo nome; você é meu. Visto que
você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o
amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca de
sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você, do oriente trarei seus filhos e do ocidente ajuntarei você. Todo o
que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha
glória, a quem formei e fiz”. (Isaías 43:1, 4-5, 7)
Outra história super interessante é da Rainha Ester. Observe
este texto:

Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: “Não pense que pelo fato de estar no palácio
do rei, de todos os judeus só você escapará, pois, se você
ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de
outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai
morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como
este que você chegou à posição de rainha? “. (Ester 4:12-14)
Ester chegou até a posição de Rainha da Pérsia, para que por
meio de sua vida os judeus fossem livres da morte.
Ok, já sabemos que fomos criados para um propósito, para
realizar algo específico. Mas como descobrir qual é o meu
propósito então?

Conhecendo-se melhor (Seu propósito específico)
Deus quando te fez, colocou em você todos os recursos
necessários e funcionais para cumprir seu propósito, ou seja,
todas as habilidade pessoais necessárias já estão em você para
realizar algo específico. Assim como um automóvel, foi fabricado para andar em vias terrestres, por isso ele tem pneus para
rodar, assim você tem um chamado específico por isso tem algumas características que somente você tem. Isso se chama in-
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dividualidade. Algumas características que são inerentes a sua
personalidade podem te ajudar a entender seu chamado, são
elas:

Temperamentos
São aspectos da personalidade que apontam as particularidade do comportamento. É um conjunto de tendências que tem
relação com a forma de ver o mundo, os interesses, as habilidades e os valores mais evidentes de um indivíduo.
•

Sanguíneo: característica de uma pessoa expansiva, otimista e impulsiva. São indivíduos que não passam
despercebidos, são espontâneos e gostam de interagir.
Pontos fortes: são comunicativos, resilientes, adaptáveis e
entusiastas;
Pontos que precisam ser trabalhados: impulsividade, falta
de atenção, superficialidade e exagero.

•

Fleumático: pessoas com esse temperamento são sonhadores, pacíficos e dóceis. Prezam a rotina, o silêncio e dificilmente perdem o controle, pois avaliam antes de reagir.
São pacientes e disciplinados.
Pontos fortes: são equilibrados e confiáveis;
Pontos que precisam ser trabalhados: lentidão, resistência
a mudanças e indecisão.

•

Colérico: pessoas com esse temperamento são explosivos,
ambiciosos e dominadores. São determinados e possuem
grande capacidade de planejamento, além de muita energia e impulsividade. São líderes natos.
Pontos fortes: determinação, habilidade de liderança e
praticidade;
Pontos que precisam ser trabalhados: egocentrismo, intolerância e impaciência.
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•

Melancólico: é o temperamento de pessoas tímidas, artísticas e solitárias. São pessoas que tem a sensibilidade mais
aflorada, são profundas, detalhistas e introvertidas e costumam guardar seus sentimentos. São desconfiados e tendem a escolher trabalhos que possam realizar sozinhos.
Pontos fortes: lealdade, dedicação e sensibilidade;
Pontos que precisam ser trabalhados: egoísmo, pessimismo
e inflexibilidade.

Essas são características individuais e lindas que cada um de
nós possuímos. É importante se conhecer para poder respeitar
sua forma de agir e ser. Conhecendo-se melhor e seu funcionamento, dificilmente você irá assumir e correr atrás de objetivos que não combinam com seu jeito de ser. Deus respeitou
o jeito de ser de cada uma das pessoas que lemos na Bíblia e
usou cada característica deles para potencializar o propósito.
Exemplo disso é a impulsividade de Pedro que era sanguíneo,
a determinação de Paulo para disseminar os ensinamentos de
Jesus, o temperamento melancólico de Moisés no cuidado com
a Lei de Deus e o temperamento fleumático de Abraão para ter
a paciência em esperar sua promessa que Deus havia prometido.
Resumindo, seu propósito está ligado a sua forma de ser, seus
interesses pessoais e suas aptidões naturais. Assim como um
martelo não pode parafusar e uma chave fenda não pode martelar, nós temos trabalhos específicos para realizar. Caso você
esteja realizando algo difícil e que está te levando a um grande
desgaste, repense!

Propósito geral
Além do nosso propósito pessoal, específico como pessoa, temos também um propósito geral, dado a todos. Na Bíblia encontramos esse propósito intitulado como “A Grande comissão”.
A palavra comissão significa: Conjunto de pessoas designado
por uma autoridade ou escolhido por uma assembleia, encarregadas para tratar de um assunto, projeto.
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Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos e
deu a seguinte direção:

Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me
dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto,
vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.
E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”.
(Mateus 28:18-20)
Essa direção é para nós também, seus discípulos, sua Igreja. Temos a ordem Dele: “Ide”. A ação de “ir” é mover-se, sair da
inércia. Posso ir até meus vizinhos, até meus parentes e
familiares, até outras cidades e até outras nações. O que importa é obedecer e falar de Jesus, ensinar as pessoas as Suas
ordenanças. Isso é fazer discípulos, ensinar à alguém a seguir os
passos de Jesus, ser um seguidor da sua palavra.
Então, você pode estar a caminho de descobrir o seu propósito específico, individual, mas não tire o olho do propósito geral
que Jesus nos ordenou: Ide e fazei discípulos.

Reflexão
Aqui estão algumas questões a ser consideradas por você,
conversando com seu discipulador, sob a luz da Palavra de Deus
e com o auxílio do Espírito Santo. Isso pode clarear sua visão
quanto ao seu propósito:
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•

Eu já sabia que fui criado para realizar algo, com um propósito?

•

Tenho uma visão clara do meu propósito ou essa visão ainda
está indefinida?

•

Eu me conheço? Sei de minhas habilidades naturais e de
pontos a melhorar?

•

Eu conheço meu temperamento ou comecei a descobri-lo
hoje?

•

No que minhas habilidade e temperamento contribuem com
meu propósito?
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•

Tenho cumprido o “Ide”? Tenho feito parte da Grande
Comissão?

Aplicação
Ore com seu discipulador e individualmente. Pergunte ao Espírito Santo qual é o seu propósito. Aproveite as linhas abaixo
e escreva suas percepções sobre o que Deus trouxe ao seu
coração e espírito.
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