Série Jesus | 24 a 28 de Agosto

Morte
INTRODUÇÃO
Semana passada organizamos nossas células em Unidades de Avanço (UA), com o objetivo de ajudarmos uns aos outros a dar O Próximo
Passo. Os pais e jovens espirituais, por serem mais maduros e experientes, terão a oportunidade de ajudar os filhinhos a avançarem
com Deus. Os mais maduros poderão também crescer em seu nível de compromisso com Jesus, além de avançar no exercício dos seus
dons e serviço.
Separe um momento no encontro da célula de hoje para as pessoas compartilharem como foi o primeiro encontro das UA’s. Retome o
jogo Na Trilha do Avanço, incentivando todos a cumprirem os desafios propostos. Mostre que no início de cada semana, há uma casa
chamada Momento de Alinhamento contendo um desafio extra, para todos poderem ficar em dia no jogo, mesmo que tenham deixado de
cumprir algum desafio da semana anterior.
QUEBRA-GELO
O quebra-gelo de hoje está no jogo ‘Na Trilha do Avanço’. Peça para todos abrirem o tabuleiro na casa seis, a fim de encontrarem as
perguntas da semana:
• Qual foi o maior sacrifício que você fez por alguém?
• Qual o maior sacrifício que alguém fez por você?
A MORTE DE JESUS
Estamos estudando a vida de Jesus e hoje será nosso oitavo encontro dessa série tão especial de lições. Vamos conversar sobre a Morte
de Jesus. Leiam Lucas 23: 32-47 e, em seguida, discutam as perguntas propostas em cada sessão:
Pergunta: O que mais chamou a sua atenção neste trecho sobre a morte de Jesus?
Vamos abordar algumas frases e fatos marcantes narrados nessa passagem, a fim de compreendermos melhor o significado da morte
de Jesus.
1. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo
Pergunta: Quando alguém está cometendo uma injustiça contra você, qual costuma ser a sua reação? Porque Jesus teve uma reação tão
diferente da reação padrão?
Jesus impressiona ao reagir com graça e misericórdia, até mesmo em relação aos seus algozes. Jesus mostra que o seu perdão está
disponível não só para algumas pessoas que atingem certos padrões morais e de comportamento. O perdão liberado por Cristo na Cruz
é para todos, inclusive para agressores, violentos, injustos e maus.
Além disso, Jesus põe em prática, no momento mais doloroso e humilhante de sua vida, aquilo que ele ensinou. Leiam Mateus 5: 38-48.
Comentem sobre como os filhos de Deus devem tratar seus inimigos.
2. Salve-se a si mesmo
Pergunta: O que teria acontecido se Jesus tivesse milagrosamente descido da cruz para provar que era o filho de Deus? Qual atitude
comprova mais a divindade de Jesus: descer da cruz ou morrer na cruz?
Desde a tentação no deserto até a crucificação, Jesus estava sendo desafiado a usar o poder de Deus em benefício próprio. Em todas
essas ocasiões, Jesus se recusou a agir dessa forma.
Costumamos achar que uma pessoa que tem autoridade é aquela que tem poder e tem suas vontades atendidas. Vemos muitas pessoas
em posição de autoridade e liderança, ocupando seus cargos e funções para se beneficiar e desfrutar de privilégios. Essa é uma atitude
corrupta que Jesus veementemente se recusou a adotar.
Aprenda em Filipenses 2: 3-11. Conversem sobre como seria a nossa nação se as pessoas usassem sua autoridade da mesma forma
que Jesus.
3. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino
Pergunta: O que essa fala do criminoso que estava ao lado de Jesus na cruz demonstrou?
A fala de um dos criminosos que foi crucificado ao lado de Jesus demonstra pelo menos duas coisas:
• Reconhecimento sobre a pessoa de Jesus: ao ver toda a cena, observar as falas e atitudes de todos os presentes, aquele criminoso
reconhece que Jesus era diferente. Ele reconhece que Jesus era inocente e reconhece que ele era rei de um reino eterno.
• Dependência de Jesus: além de reconhecer a divindade de Jesus, aquele criminoso reconhece que não era capaz sozinho ou por
seus méritos de entrar no reino. Ele pede ajuda a Jesus, declarando que só Cristo é capaz de garantir sua entrada na eternidade.
Em Romanos 10: 9 e 10, Paulo afirma claramente essa verdade:

Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação. Romanos 10:9-10
Pergunta: A sua atitude em relação a Jesus se parece com a de qual dos dois criminosos? Você já reconheceu com a sua boca que Jesus
é o Senhor da sua vida?
4. E o véu do santuário rasgou-se ao meio
Pergunta: Para que servia o véu do santuário? O que significa ele ter se rasgado ao meio?
Desde o livro do Êxodo, ao longo de muitos séculos, um véu foi colocado separando o local da presença de Deus. Somente o sumo sacerdote podia entrar atrás do véu, uma vez por ano, após realizar uma série de rituais de purificação. Esse sacerdote entrava com uma
corda amarrada ao tornozelo e com sinos nas abas de suas vestes, pois, caso ele tivesse algum pecado escondido, ele poderia ser morto
pela presença de Deus naquele local.
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Deus é santo e o homem pecador não pode entrar na presença de Deus e permanecer vivo. Com a morte de Jesus, algo muda. Ele recebe
sobre si a condenação devida pelos nossos pecados e permite que sejamos santificados pela fé. Quando uma pessoa está escondida em
Cristo ela pode entrar na presença de Deus livre de qualquer pecado ou acusação.
O véu se rasga porque ele deixa de ser necessário. O templo deixa de ser um lugar sagrado, mas se torna um prédio muito útil e bem
preparado para as pessoas cultuarem a Deus juntas. A presença de Deus passa a habitar no coração dos seus filhos, nascidos de novo,
e não mais em um templo construído por mãos humanas (Atos 17: 24).
Pergunta: Você já nasceu de novo? O Espírito Santo habita em você?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A última coisa que um pai daria era a vida do próprio filho. Com certeza Deus não teria enviado seu único filho para morrer em nosso
lugar, se houvesse outra alternativa. A morte de Jesus foi necessária, pois somente alguém santo e inocente poderia remover os pecados
da humanidade.
Peça para os presentes imaginarem a cena da crucificação. Se você estivesse ali, sua reação seria mais parecida com a de quem?
Lembre-se dos dois criminosos que foram crucificados. Um saiu condenado e o outro justificado. Isso aconteceu porque o primeiro ficou
preso no seu orgulho, incredulidade e autossuficiência. Já o segundo se arrependeu dos seus pecados e pediu auxílio a Jesus. Qual vai
ser a sua atitude neste momento?
Oração: Eu reconheço que sou pecador e que preciso da ajuda de Jesus. Reconheço que Jesus é inocente e santo, e sua morte na cruz
foi um ato de amor para poder me perdoar. Peço, Jesus, que remova o véu que me separa da presença de Deus e envie seu Espírito
Santo para habitar em mim. Amém!
AVISOS
14 Dias de Jejum e Oração
Vamos viver os últimos sete dias com ainda mais intensidade.
• Continue participando da oração pela manhã, a partir das 6:14.
• Siga fazendo jejum até o meio-dia.
• As salas de oração no zoom estão acontecendo aos domingos, após a transmissão dos cultos.
• No dia 30 de agosto teremos as 24h de oração, acesse o nosso relógio de oração e registre lá os horários nos quais você estará
comprometido em orar com toda a igreja.
Para conferir nosso calendário, links para transmissões e outras informações acesse: www.central.online/14dias
CCM I Novo período de inscrições
Descubra - Inicie sua preparação para o batismo.
Inscrições: de 8 a 26 de agosto l Aulas: a partir de 29 de agosto
Imersão Descubra - Finalize sua preparação para o batismo.
Inscrições: de 8 a 26 de agosto l Pré-requisito: Ter feito as 3 aulas do curso Descubra.
Aulas: 29 e 30 de agosto de 2020, de 8h às 12h30
Matricule-se em www.central.online/ccm
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