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objetivos
•
•
•

EVIDENCIAR A RELAÇÃO ENTRE NUDEZ E VERDADE, AUTENTICIDADE E TRANSPARÊNCIA.
DESTACAR QUE DEUS ANSEIA QUE SEJAMOS AUTÊNTICOS E VERDADEIROS COM ELE
EVIDENCIAR QUE DEUS USA AQUILO QUE SOMOS E NÃO O QUE QUEREMOS SER

textos base: GÊNESIS 3.6-11 | MARCOS 11.11-17

desenvolvimento
O livro do Gênesis, relata o tema da nudez de forma intencional,
mostrando que a nudez tem uma relação direta com a verdade, com a
autenticidade e com a transparência.
Após a queda do homem, Deus chama a Adão, da mesma maneira que
ainda nos chama nos dias atuais. O Deus onipresente obviamente sabia onde
geograficamente Adão estava, mas o que ele queria e quer, é que o homem se
apresente a ele de maneira autentica, em verdade, sem precisar tapar sua nudez
e esconder suas fraquezas e imperfeições. A verdade é que para Deus, não há
problema em nos aceitar do jeito que nós realmente somos, com nossas falhas,
imperfeições e pecados.
Porém o Deus a quem servimos, não pode se relacionar com a mentira e
com a falsidade. O que Deus espera é que sejamos autênticos, pois, aquilo que
somos, aquilo que temos, é exatamente o que Deus precisa para trabalhar com
as nossas vidas!
No texto do Evangelho de Marcos, Jesus amaldiçoa uma figueira que
costumava enganar os viajantes daquela estrada, uma vez que a figueira, por sua
característica de lançar os frutos antes das folhas, aparentava ter fruto, pois
estava cheia de folhas, porém não tinha fruto. O que Jesus faz, na verdade, é
amaldiçoar o engano. A figueira ao contrário de outras árvores frutíferas dá
primeiro fruto e depois folhas, portanto se haviam folhas era porque já haviam
frutos, mas os frutos não estavam lá. Nesse caminho que Jesus estava fazendo
haviam muitas outras figueiras sem fruto e Jesus não as amaldiçoou, porque
estavam sendo verdadeiras, essa em questão porém, enganava a todos os que
passavam por ela e Jesus não tolera a falta de verdade e autenticidade.
Portanto quando amaldiçoou o fruto, não foi o figo, mas o engano. Era o mesmo
que dizer: você nunca mais enganará ninguém.
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A lição que recebemos e que devemos guardar, é que não devemos
amaldiçoar aquilo que Deus nos deu, e também não devemos querer ser algo que
não somos, e nem querer ter algo que não temos. Antes, devemos valorizar o que
Deus nos deu. Devemos valorizar e ser grato a Deus pelo que temos, e devemos
se apresentar em verdade diante de Deus, nus, de maneira autentica, verdadeira,
da forma que Ele nos procura.
PERGUNTA 01 – Para você ficou claro a relação da nudez com a
transparência, verdade e autenticidade?
PERGUNTA 02 – Como Adão, você já se pegou tentando se esconder do
Eterno? Descreva como foi esta confrontação.
PERGUNTA 03 – Como você se sente ao saber que Deus não tem problema
em te receber da maneira que você é, com falhas, defeitos e pecados, desde que
você se apresente a Ele de maneira sincera e autêntica?
PERGUNTA 04 – Como você tem agido em relação ao que você tem, e em
relação a quem você é? Você é grato e se alegra, ou tem atitudes de criticas e
desprezo pelo que Deus te deu?
PERGUNTA 05 - Você já experimentou se despir totalmente diante de
Deus, por meio da confissão de pecados? Se sim, compartilhe qual a sensação
que essa ação gera.

avisos
▪
▪
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