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objetivos
•
•

ENFATIZAR QUE NÃO HÁ VIDA LONGE DE CRISTO JESUS
DESTACAR QUE TODA NOSSA AÇÃO É SEGUNO AS PALAVRAS DE JESUS, PORTANTO,
PREGAMOS E VIVEMOS A PARTIR DE NOSSO RELACIONAMENTO COM O SENHOR.

textos base: JOÃO 6.66-71

desenvolvimento
Ha quem diga e ferozmente defenda que somos livres para escolher o que quer que
seja. Assim, escolho meu próprio caminho e destino, construindo a partir da minha vontade
o meu próprio futuro. Note esta afirmação e veja quão fantasiosa é a partir de um exemplo
igualmente fantasioso, a saber, Tarzan. Nesta fábula, o cinema retrata um homem que foi
criado por animais e adota para si trejeitos e hábitos e acaba por desenvolver habilidades
similares aos seus “pares” como a condição de se locomover por meio de cipós. Perceba uma
questão bem interessante: embora se locomova sem tocar o solo, Tarzan não voa, no entanto
ele não anda. Parece paradoxal, mas é só a fantasia proposta pelo pecado. Por favor entenda:
Parece, e somente parece, que aqueles não adam, voam, enquanto na realidade estão apenas
pendurados. A liberdade de um salto se encerra na necessidade de um apoio de um novo cipó,
pois de outra sorte a queda será inevitável e o chão se fará tão real que nem mesmo os
devaneios passados poderão suprimir a dor e o desalento.
A partir desta ilustração podemos compreender toda a dinâmica que envolve o texto
de João 6. Nele, Jesus é saudado como rei pelos judeus após a maravilhosa multiplicação de
pães. Mas perceba a resposta de Cristo, isso de fato nos importa. Que Jesus é o grande Rei
não se discute, então qual é a razão para que ele se oponha a esta posição do povo ao ponto
de o texto afirmar que eles queriam forçar tal nomeação? E porque Jesus orienta que seus
discípulos se afastem desta proposta? JOÃO 6.15 | MATEUS 14.22. O que queriam de
Cristo que o Cristo não estava disposto a fornecer? O que desejam por detrás das palavras
aceitáveis? O que o coração do povo escondia que somente os olhos de Jesus puderam
enxergar? Queriam o pão, desejavam um líder revolucionário, queriam a subversão e
maquinaram usar Jesus para seus próprios fins. O que o texto nos ensina: Jesus não está
comprometido com agendas ideológicas, mesmo que se pareçam piedosas, se mostram
apodrecidas pelos desejos sórdidos do coração humano. Assim, uma pergunta surge para nós.
Uma pergunta da qual não se pode escapar. A pergunta é: Para quem iremos nós? A resposta
é: Em Cristo permaneceremos, pois nele temos a vida eterna.
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PERGUNTA 01 – A partir de tudo o que se disse responda: nós escolhemos
a Deus ou Ele nos escolheu?
AUXÍLIO – João 6.44
PERGUNTA 02 – Segundo o que nos foi ensinado, por qual razão não
abandonamos a Cristo?
AUXÍLIO – João 6.37-39
PERGUNTA 03 – Após reconhecer que a causa de estarmos em Cristo é o
amor do Pai e não as nossas forças, por favor responda: Como responder a este
amor?
AUXÍLIO – Vivendo para Ele. João 6.29
PERGUNTA 04 – Jesus nos ensina a não negar a nossa fé diante da
rejeição dos que não O tem como Senhor. Em sua própria experiência, você tem
mantido seu testemunho independentemente da rejeição ou aceitação?
PERGUNTA 05 – Com a mesma força que se aproximaram de Jesus, os
interessados em pães se afastaram quando o Senhor lhes ofereceu a correção
segundo a Palavra. Em sua experiência cristã, você tem percebido alguma
dificuldade em aceitar a Palavra enquanto busca “pães”?
Por fim, é possível afirmar que em Cristo estamos e jamais sairemos,
devido a um amor inscritível e indefinível. Que nos faz morada do Espírito, o
selo de nossa salvação, o encorajador da Igreja, o Deus que decidiu em nós
habitar para fazer de nós a Bíblia a ser lida pela humanidade.

avisos
▪

CONHEÇA O TBC
o DIAS 20 e 27 de Maio às 17H.
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do
Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe! #UmaIgreja

