ESTUDO PARA
GRUPOS PEQUENOS

estudo 04
o decreto do rei

Jesus é o Rei da História que não vem num cavalo de guerra
mas, sim, num jumentinho. Não se assenta num trono cheio de
riquezas ao seu redor; porém, é estendido numa cruz ao lado
de dois ladrões. Sua morte, aparentando sua derrota, é sua
vitória sobre a morte e o pecado. Sua ressurreição é apenas o
início da restauração do universo.

o problema

ponto de partida

Por mais que algumas mulheres, alguns homens e Pedro
tivessem visto Jesus ressurreto, ainda assim sua incredulidade
petrificava o coração deles. Olhe o que o evangelho de Marcos
registra:
“Mais tarde Jesus apareceu aos Onze enquanto eles comiam;
censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque
não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto.”
MARCOS 16.14

A ressurreição era inconcebível na cabeça dos discípulos,
embora Jesus estivesse vivo. Alguns o haviam visto! No entanto, o comportamento revela aquilo que se crê. Filhos se jogam
nos braços dos pais porque acreditam que estes os segurarão.
Os discípulos não acreditavam na ressurreição, por isso estavam paralisados (João 20:19).
Se os discípulos, logo de imediato tivessem crido que
Jesus havia ressuscitado, como seria o comportamento
deles diante dos romanos e dos fariseus?
Seu comportamento diante das situações da vida, revelam
que você confia em Jesus ou no que é mais lógico para
você? Se você confiasse totalmente nele, como seriam
suas atitudes e escolhas?
Você já reconheceu que, em algum nível, em alguma
medida, você não confia plenamente em Jesus?
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corrigindo a rota

O primeiro passo é assumir, confessar e se arrepender do fato
de que muitas vezes tiramos nossos olhos de Jesus e nos
tornamos incrédulos diante de algumas situações. No entanto,
Jesus não nos descarta: Ele nos comissiona, Ele nos envia!
Não é sobre o nosso empenho, é sobre o empenho de Jesus
por nós e através de nós.
“E disse-lhes: “Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho
a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas
quem não crer será condenado.”
MARCOS 16.17-18

Sabe quando você está num shopping e vê a maquete de um
novo condomínio. A igreja é a maquete do Reino de Jesus
inaugurado na história. Ele nos envia para que pessoas vejam
esse “condomínio” e venham a fazer parte. Saiam do reino das
trevas e sejam salvos pela fé somente em Jesus.
Você acha que a igreja brasileira tem assumido sua vocação na história?
A Chácara tem cumprido com essa vocação?
Você tem feito discípulos de Jesus?
“Estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome
expulsarão demônios; falarão novas línguas; pegarão em
serpentes; e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará
mal nenhum; imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi
elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os
discípulos saíram e pregaram por toda parte; e o Senhor
cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais
que a acompanhavam.” MARCOS 16.18-20
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Jesus está governando o universo. Ele chamou-lhe para ser
súdito do seu Reino. Ele não só lhe enviou para pregar o evangelho com palavras e com atitudes, ele lhe deu “sinais”, poder
os quais o/a acompanharão enquanto estiver em missão! Sim,
crer não é apenas racional, como também é suprarracional.
Coisas extraordinárias acontecem.
Você tem alguma história para compartilhar de algo extraordinário que aconteceu enquanto você ou alguém estava
engajado na missão?
Você acredita que Jesus está presente 24h com você?
Que ele quer te usar na maneira como você faz negócios,
atende clientes/pacientes, desenvolve projetos para
restaurar o universo?
Quais são as pessoas ao seu redor que podem ver a
“maquete” do Reino de Deus na sua vida? Seja ousado e
anuncie o evangelho a elas!
Faça uso dos 5C’s para auxiliá-lo/la nesses passos.
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