ESTUDO PARA
GRUPOS PEQUENOS

estudo 02
A VITÓRIA DO REI

A Sexta-feira da Páscoa é quando o Messias, o Rei prometido,
morre. O verdadeiro Rei da História, ironicamente, é zombado
como rei: Seu trono era uma cruz, sua coroa era de espinhos,
[seus súditos, hesitantes e dispersos]... Ele conquistou a maior
vitória com a aparência do maior derrotado. O Evangelho de
Lucas descreve a reação das pessoas da seguinte maneira:
“E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o
que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos
peitos.” LUCAS 23.48

o problema

ponto de partida

A sexta-feira gerou um terror sombrio no coração daqueles
homens e mulheres. A sexta-feira fez nascer um medo angustiante e contínuo nos primeiros discípulos de Jesus. O Evangelho de Marcos no capítulo 16 registra que:
“Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria,
mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o
corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao
nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas
às outras: “Quem removerá para nós a pedra da entrada do
sepulcro?”” MARCOS 16.1-3

E depois de verem e ouvirem um anjo,
“Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do
sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam
amedrontadas.” MARCOS 16.8
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Qual era a razão do medo desses primeiros discípulos?
Você consegue se colocar no lugar deles?
A fonte do medo é a falta de fé. Que tipos de medo são
gerados pela falta de fé?
Quais são os seus medos?

A BIBLIA

corrigindo a rota

“Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito
grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um
jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram
amedrontadas. “Não tenham medo”, disse ele. “Vocês estão
procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou! Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e
digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de
vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse.””
MARCOS 16.4-7

O mandamento mais repetido por Deus em toda a Bíblia é:
"Não tenham medo!”.
Por que é tão difícil obedecer a este mandamento?
Ter medo é pecado?
Que motivos os cristãos têm para não terem medo?

A maior boa notícia que alguém poderia dar é a de que Jesus
ressuscitou.
Por que essa é uma grande notícia? O que isso altera no
estado das coisas?
Como nossa vida, aqui e agora, pode ser transformada
pela ressurreição de Jesus?
Como a ressurreição pode nos ajudar a vencermos nossos
medos?
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