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objetivos
•

EVIDENCIAR O INTERESSE DE DEUS EM NOS APRESENTAR JESUS CRISTO,
A SUA MAIOR MARAVILHA;

•

DESTACAR QUE A NECESSIDADE HUMANA DE VER PARA CRER, É
REFLEXO DE UM CORAÇÃO DOMINADO PELA INCREDULIDADE;

textos base: ÊXODO 14.10-18

desenvolvimento
Depois de 400 anos de escravidão no Egito, Deus levanta Moises para
libertar os israelitas das mãos de Faraó. No caminho da terra prometida, Deus
dá uma estratégia, para o povo acampar de frente ao mar, um lugar improvável
baseado em estratégias humanas, e também endurece o coração de Faraó para
perseguir os israelitas com seus imponentes guerreiros e carros de guerra.
O que afinal os filhos de Deus devem desejar ver? O povo se desesperou
quando avistaram a chegada de Faraó. Mas Deus fala a Moisés, e convida o povo
israelita para ver o poder das Suas mãos, pois os filhos de Deus devem desejar
ver tudo aquilo que o Senhor desejar mostrar!
No evangelho de João, capítulo 20, temos o relato de Tomé dizendo que se
não visse a Jesus pessoalmente, se não o tocasse, não creria na Sua ressurreição.
Depois, Jesus aparece novamente aos discípulos, e pede para que Tomé o
toque, em seguida diz que Tomé cria por estar vendo e tocando, porém, felizes
são aqueles que não viram mas creram.
Afinal, devemos ver como Deus disse aos israelitas, e contemplar as Suas
maravilhas, ou não devemos ver para crer, como Jesus disse a Tomé?
O que Deus quer nos ensinar é que quando a iniciativa para ver é humana,
o resultado é a incredulidade, mas quando a iniciativa é de Deus, para que
vejamos as Suas maravilhas, o resultado é a manifestação da Sua glória e poder!
O interesse de Deus é nos apresentar o Seu poder, por meio do Filho.
Em Marcos 9.2-8, os discípulos, tem uma grande experiência, e Deus
apresenta a Sua maior maravilha, Jesus Cristo, aquele que passa o céu e a terra,
mas Ele permanece, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele
que era, que é, e que sempre será!
Deus tem prazer em abrir os nossos olhos, e vemos isso pela Sua palavra,
quando Ele abre os olhos de Geazi, servo de Eliseu, para que pudesse ver o Seu
grande poder!
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Se Deus tem prazer em abrir nossos olhos, como fica o Seu coração quando
seus filhos perdem a visão, como aconteceu com Sansão e também com Pedro
ao sair do barco?
A palavra de Deus nos ensina em Hebreus 12.2, que precisamos ter os
nossos olhos fitos em Jesus, aquele que é autor e consumador da nossa fé!
Por isso não perca a visão, não saia procurando locais, estruturas grandes
ou pequenas, pois o que Deus quer nos apresentar não são igrejas, nem homens,
não são ministérios e nem estruturas, o que Deus quer nos mostrar é Seu Filho,
Jesus Cristo, nosso Senhor e salvador!
PERGUNTA 01 – Acerca de Deus ter interesse em mostrar as Suas
maravilhas, você já vivenciou alguma situação milagrosa? Compartilhe!
PERGUNTA 02 – Acerca da necessidade humana de ver para crer, você já
se viu com esse tipo de atitude que revela a incredulidade do nosso coração?
PERGUNTA 03 – Como você acha que fica o coração de Deus, quando Seus
filhos perdem a visão?
AUXÍLIO PERGUNTA 03: 1 João 2.15.
PERGUNTA 04 – Jesus é apresentado pelo Pai para os discípulos no relato
do livro de Marcos acerca da transfiguração. Você consegue compreender o
“conhecer a Jesus Cristo” como a realização de um grande, ou melhor, como o
maior milagre para a vida do homem?
PERGUNTA 06 – Pra você, o que é ter os olhos fitos em Jesus?

avisos
§

CURSO PARA BATISMO
o Turma em andamento iniciada em 22/07/18

§

INSTANTE
o Adquira seu livro: A oração muda as coisas?
o Acompanhe em breve os devocionais semanais em nosso canal.

§

HOMENS QUE ORAM
o 24-26 de agosto – Faça sua inscrição.

§

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

