ESTUDO PARA
GRUPOS PEQUENOS

estudo 01
a chegada do rei

Toda boa história começa com as coisas indo bem, um grande
problema inesperado que precisa ser resolvido, um grande
clímax e sua resolução, e, então, um desfecho para essa narrativa. Com certeza você já apreciou peças de teatro, filmes ou
livros que te emocionaram por ser um bom espetáculo.
Qual(is) foi(ram)?

o problema

ponto de partida

A história da humanidade é um espetáculo. Deus começou
com toda a criação e humanidade perfeitas (Gênesis 1 e 2). O
pecado é o grande problema inesperado, pois corrompeu a
boa criação, vindo a morte a agarrar todas as esferas da existência: materiais e não materiais, culturais, sociais e pessoais
(Gn 3).
Ao longo dos séculos homens e mulheres negaram a realidade
de Deus e do pecado, fazendo com que grandes faraós, imperadores, governos, culturas e sistemas de ensino apontassem
para si mesmos como possíveis solucionadores dos problemas da humanidade: o mal e o sofrimento. O homem, sua
razão e emoções tornaram-se o centro do espetáculo da história humana. O resultado? Grandes guerras, holocaustos, sede
pelo poder, corrupção e morte de valores.
Você acha que a humanidade está numa grande evolução
para o bem?
Você acredita que é possível alguma cultura, partido político, sistema de governo, educação, tecnologia, serem a
grande resposta para o mal e o sofrimento humanos?
E se o mal e o sofrimento forem fruto da desconexão do
homem para com Deus, o que podemos fazer para consertar?
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corrigindo a rota

Faça o exercício de pensar que a história humana seja de fato
um grande espetáculo a partir da cosmovisão cristã. Pense em
quem Deus é: pai, amoroso, criador, dono de toda a riqueza,
eterno, poderoso, justo, bom. Ele cria o universo e nos coloca
como co-regentes. Nós, seus filhos, estragamos tudo e nos
rebelamos contra Ele. Pense na humanidade toda, ao longo
dos séculos, como um único ser humano. Olhe o que nós fizemos.
Qual é a solução ou o clímax? Esse Deus amoroso, justo e
bom, decide entrar na sua própria história para resgatar seus
filhos!
“... Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que
o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante
aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de
cruz!” FILIPENSES 2.5-8

Jesus, que é Deus, decidiu resgatar sua criação. Sua vinda na
história é o grande clímax. Ele veio resgatar seus filhos de
Satanás, do pecado e da morte. Ele sendo completo, esvaziou-se para te completar; ele sendo Deus todo poderoso,
tornou-se servo para te servir; ele sendo Deus e tendo toda
honra, humilhou-se para te exaltar; ele sendo Deus eterno e
autor da vida, morreu na cruz para que você tivesse a vida
dele; Deus sendo justo, tornou-se injusto para que você recebesse sua justiça!
Qual outro “deus” ou líder religioso na história, humilhou-se
a si mesmo e morreu no lugar dos rebeldes para resgatá-los? Buda, Maomé, Alan Kardec, Alá, Brahmã, a Inteligência Suprema do Universo, dinheiro, tecnologia, sexo?
Jesus fez isso porque te ama por quem você é, não pelo
que fez ou deixou de fazer. Você crê nele? Você percebe
que ele é o clímax da sua história?
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Leia com seu grupo o evangelho de Marcos 11.1-11
“Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus
mantos; e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo
caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos
campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam:
“Hosana!” “Bendito é o que vem em nome do Senhor!” “Bendito
é o Reino vindouro de nosso pai Davi!” “Hosana nas alturas!”.
Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo...”
MARCOS 11.7

O Rei do universo faz sua entrada “triunfal” sentado num
jumentinho, com roupas simples e de maneira humilde. É
dessa forma que ele chega para vencer seus inimigos. A sociedade esperava um militante religioso, sentado num cavalo de
guerra, com roupas reais e um grande exército para expulsar
seus oponentes. Jesus é tudo o que ninguém esperava.
Ele vem para morrer pelos seus oponentes.
Jesus é um paradoxo quanto a sucesso, poder, riqueza.
Você esperaria que o clímax da humanidade fosse desse
jeito? Que Deus agisse desse jeito?
Jesus é um paradigma para seus discípulos. Nós imitamos
sua humildade, serviço, sacrifício, por aqueles que estão
ao nosso redor. Qual atitude prática você pode ter essa
semana?

Jesus vem de maneira humilde. Ser humilde não é não pensar
em si mesmo. Ser humilde é pensar menos em si mesmo e
mais no outro. Porque você crê que Deus fez isso por você,
decida usar do seu sucesso, influencia e recursos financeiros
em serviço dos que necessitam, dos que sofrem injustiças,
daqueles que precisam de apoio. Imite seu Rei, imite seu
mestre, imite seu Deus, nem que isso lhe exija sacrifícios.
Participe do grande espetáculo da terra, manifestando o reino!
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