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PALAVRA: TOME A SUA CRUZ E SIGA-O
INSPIRAÇÃO: MATEUS 10.37-39 E 16.13-28
Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos sobre quem as pessoas estavam dizendo que Ele era.
O apóstolo Pedro respondeu declarando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo! Esta
declaração carrega três princípios importantes:
1. Revelação
Jesus declarou que quem declara que Ele é o Cristo - o Filho de Deus, é feliz, porque entendeu a
revelação de Deus: Deus enviou o Seu Filho ao mundo em nosso favor. É baseado nesta
revelação que Jesus edifica a Sua Igreja. A Igreja é a unidade de todos aqueles que declaram que
Jesus é Filho de Deus, e vivem por esta revelação.
Compartilhe: como você se sentiu ao descobrir a revelação da salvação em Jesus?
2. Chamado
Jesus entregou um chamado para a Igreja: abrir portas. Jesus entregou chaves espirituais para a
Igreja e deu a garantia de que nem mesmo o inferno poderia nos impedir de cumprir nossa
missão. Temos condições de abrir qualquer porta, porque Jesus já nos deu as chaves!
Compartilhe: que tipos de portas somos chamados para abrir?
3. Renúncia
Jesus nos deu a certeza da vitória, mas nunca disse que para alcançá-la seria fácil. Ele mesmo
explicou tudo o que estava para sofrer (castigos, humilhações e morte), mas que ressuscitaria ao
terceiro dia. Não existe glória sem sacrifícios, por isso Jesus declara que devemos carregar a Sua
cruz. Isso significa renunciar tudo o que nos impede de segui-lo.
Compartilhe: você pode citar exemplos de coisas que precisamos renunciar para poder seguir a
Jesus? Foi difícil para você renunciar a alguma coisa para seguir a Jesus?
Conclusão
A declaração “Jesus é Cristo, o Filho do Deus Vivo!” carrega significados profundos: nos revela a
salvação de Deus para nós, nos mostra que temos um chamado, e exige de nós renúncia para
cumprir o nosso chamado. Você pode hoje receber esta revelação? Jesus deseja entrar em seu
coração!
Avisos:
Shabat - Rúben, Dã e Gade: 21 de julho, às 19h30
Fruto Fiel: 30 de julho, às 18h30

