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objetivos
•
•

ENFATIZAR QUE NENHUMA AÇÃO DIVINA PODE SER OBSTRUIDA POR QUALQUER AÇÃO
HUMANA.
DESTACAR QUE O DISTANCIAMENTO PROPOSTO PELO ORGULHO GERA E GERARÁ AINDA
MAIS DOR, SEPARAÇÃO E SOFRIMENTO.

textos base: MATEUS 4.1-11

desenvolvimento
Prioridade é uma palavra essencialmente singular que coordena e se expressa em atos
plurais. Tudo o que fazemos revela a nossa prioridade.
Entenda que os atos iniciais são tão decisivos quanto os finais, uma vez que os tornam
possíveis ou inacessíveis. Perceba que uma longínqua jornada se inicia com um único passo
direcionado. É exatamente aí que está o ponto central, a direção. Pois a direção denuncia qual é a
prioridade! Uma vida sem prioridade é fadada a mediocridade. É cheia de efemeridade e imersa na
superficialidade do que é urgente ou prazeroso.
Cristo nos ensina que uma vida assim não é pertinente para quem é filho de Deus. Uma vez
que a filiação nos concedeu origem, propósito e destino. Compreenda a complexidade desta simples
decisão: ao invés de fazer muitas coisas, inúmeras escolhas, basta fazer uma, a saber, escolher a
vontade do Pai. Assim, todas as coisas necessárias serão alcançadas de maneira fluida em nosso
dia-a-dia. Não será forçoso, será sincero. Não será superficial, será eterno. Não será para nós ou por
causa de nós, mas apesar de nós, e através de nós, Deus faz grandes coisas
Se traçarmos um paralelo entre o cenário de Jesus sendo tentado e o povo de Israel em meio
ao deserto e também a descrição da queda da humanidade em Gênesis, podemos observar alguns
princípios quebrados por Adão e Eva, bem como todo o povo de Israel, mas foram mantidos por
Jesus. O maná dado por Deus era uma prova de sua fidelidade e bondade, tal qual a permissão de
comer de todo o fruto que estava a disposição do Homem no jardim do Éden evidenciava o desejo
de Deus em se fazer presente de maneira que o ser humano não tivesse falta de nada. Por meio de
“pães e frutos” Deus indicava a fonte de toda a saciedade humana, a saber, Ele mesmo.
Quanto ao jejum, o que vemos da parte de Cristo é que o jejum é muito mais um convite a
intimidade do que um ato de legalidade. A recomendação de nosso Senhor é para que o
praticássemos em plena comunhão com o Pai, a fim de que evidenciássemos para nós e para todos
que o Pai é a nossa verdadeira fonte de vida e subsistência. Pois sabemos que o jejum expressa
nossa fome de Deus.
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PERGUNTA 01 – O jejum e a oração fazem parte de sua vida diária?
PERGUNTA 02 – Se sim, conte-nos como é viver tal experiência.
AUXÍLIO – Amado líder, a sinceridade é o único caminho para o
amadurecimento. Use sua experiência para inspirar os demais irmãos e os
conduzir a uma vida de real espiritualidade.
PERGUNTA 03 – Se não, conte-nos como podemos nos ajudar e mudar
este quadro.
PERGUNTA 04 – O jejum proposto não tem fins de troca por bênçãos,
antes, queremos ter Deus pelo que ele É. Você compreende isso realmente? Isso
é o suficiente?
PERGUNTA 05 – O desejo de mais de Deus vem do próprio Deus através
de uma vida de oração que nasce no coração de Deus. Perceba como somos
dependentes de Deus até para dependermos dele. Como é que você responderá
a este convite feito pelo Senhor?
AUXÍLIO – O jejum não é imposto, é um convite. Um chamado para a
intimidade que é sustentado pelo próprio Deus. Não se prive de viver grandes
coisas por olhar para suas limitações, antes, olhe para a grandeza do poder de
Deus e desfrute das maravilhas da intimidade com o Pai.

avisos
▪

Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do
Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe! #UmaIgreja

