VEM TER COM O VAGALUME...
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objetivos
•
•

ENFATIZAR QUE A NOSSA IDENTIDADE ESTÁ GUARDADA EM CRISTO JESUS.
DESTACAR QUE AS FASES VIVIDAS POR NÓS SÃO NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DO
NOSSO CHAMADO

textos base: SALMOS 126.3 | ISAIAS 60.1-5 | SALMOS 27.1-6

desenvolvimento
Recebemos da parte do Senhor, grandes ensinamentos por meio da Sua
Palavra esse fim de semana. No domingo pela manhã Deus usou a vida da
missionária Quézia Duarte para, por meio da vida deste pequeno ser, o
vagalume, reforçar de que forma cuida de nós para que possamos cumprir aquilo
que Ele mesmo tem como propósito para nossas vidas.
Aprendemos sobre 4 fases na vida de um vagalume e que podem ser
aplicadas à nossa também de forma a nos ensinar como Deus pode trabalhar em
nós.
1- Fase do esconderijo – é a fase onde o macho cava na terra e esconde
as larvas. Segundo a ciência é um lugar escolhido de forma bem
criteriosa, pois o macho escolhe
um lugar bem próximo a uma
sementeira que servirá de alimento exclusivo para suas crias nessa fase.
É algo que alguém que não conheça o processo pode achar que ele está
enterrando seus filhos, mas esse é o melhor lugar que as larvas
poderiam estar nessa fase.
2- Fase do crescimento – é a fase onde as larvas se alimentam apenas
das sementes preparadas pelo “pai”. O fato de se alimentarem somente
com as sementes preparadas para elas, traz o crescimento necessário.
Existem larvas que não comem as sementes. A ciência não explica o
porquê, mas há hipóteses de que as larvas de vagalume se comparam
com outros seres que nessa fase são parecidos com eles, por exemplo a
minhoca. A minhoca come lixo e viverá sempre na terra, o vagalume
deveria comer semente e sua passagem pela terra é transitória, ele foi
feito para brilhar e voar.
3- Fase da resistência – é a fase onde o esqueleto do vagalume vai se
formando, ele tem o esqueleto externo para cobrir as partes vulneráveis
do seu corpo.
4- Fase do esforço – é a fase onde ele ganha braços e pernas e a partir
daí começa a cavar para sair da terra. Ele fica embaixo da terra entre 5
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e 8 meses. O esforço feito para subir, ativa uma enzima que é o que vai
dar a luminosidade para ele. Quanto mais esforço mais luz.
A partir daí ele enfrentará pelo menos 2 inimigos: o cupim que na
metáfora que ouvimos, a convivência amigável com o cupim, representa a
ingratidão, porque o vagalume passa a conviver com aquele que come madeira
que vem da semente, que foi o alimento que o manteve vivo. E também
enfrentará o sapo que usa a língua para atrapalhar o vôo do vagalume.
PERGUNTA 01 – Qual foi a fase que mais te chamou a atenção e de que
forma falou com você?
PERGUNTA 02 – Na fase do crescimento vemos que o vagalume tinha a
sua disposição sementes preparadas pelo “pai”, mas alguns iam comer lixo, que
era a comida de minhoca. Aplicado à nossa vida, porque às vezes optamos pelo
lixo e não pela semente?
PERGUNTA 03 – A que você acha que pode ser comparada a fase do
esforço na vida cristã?
AUXÍLIO – Pode ser comparada à santificação. Gálatas 5.16,17 na versão
NVI, fala de uma luta. Não no sentido que a santificação é operada pelo esforço
humano, mas no sentido que a santificação é operada pelo Espírito a partir de
uma resolução radical de nos submetermos a Ele.

avisos
▪
▪
▪

PREPARATÓRIO PARA O BATISMO DE JUNHO
o Primeira turma iniciada | aulas aos domingos às 17h
CURSO DE TEOLOGIA
o INÍCIO DIA 6 DE MAIO
INTENSIVÃO CCL E TREINAMENTO PARA LÍDERES DE FAPE
o 20 E 21 DE ABRIL
o Para mais informações, procure seu discipulador!
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do
Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe! #UmaIgreja

