TEMA: PASSOS PARA UMA VIDA VITORIOSA
Estudo Pequenos Grupos
Junho 2011 – 02
DISCIPULADO (40 minutos)
Texto Bíblico: Lucas 12:4-12
INTRODUÇÃO
Através deste estudo você deverá reavaliar seus conceitos de prioridades no que diz respeito a temer a Deus ou ao
homem. Deus quer pessoas bem definidas em relação ao seu Reino. Deus quer que tenhamos um conceito mais
elevado de vitória. Vejamos quais são esses passos para uma vida vitoriosa.
1- A quem Jesus disse que não precisamos temer? Lucas 12:4. Comparar com Salmo 27:1. E por quê?
Resposta: Aos que matam o corpo e nada mais podem fazer.
Ainda que o nosso corpo seja atingido, o nosso espírito está preservado. Este corpo irá morrer mesmo. Jesus quer
que aprendamos que não devemos temer os homens, mas sim a Deus, porque o “temor do Senhor é o princípio da
sabedoria” Provérbios 9:10, comparar com Salmo 56:11.
2- A quem devemos temer? Lucas 12:5
Resposta: Devemos temer a Deus.
O que isso significa? Significa que o martírio do corpo só prejudica o corpo, mas Deus como Juiz, pode
condenar a alma ao inferno.
Isso nos faz lembrar que as pessoas hoje estão mais preocupadas com o corpo do que com a alma.
Jesus pergunta se adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida/alma (Mateus 16:26)
3- Por que Jesus ilustra esse ensino como referindo-se à venda de passarinhos e a conta dos nossos cabelos?
Lucas 12:6-7? Resposta: Porque eram detalhes para os quais as pessoas não davam muita importância,
mas para Deus são importantes. Jesus afirma que nós somos ainda mais importantes do que passarinhos e
números de fio de cabelos.
Deus cuida de detalhes de nossa vida que, muitas vezes, passam despercebidos. Se ele cuida das mínimas coisas,
com certeza cuidará das mais importantes. Comparar com Romanos 8:32.
4- Qual o pecado que não tem perdão? Lucas 12:10 Comparar com Hebreus 3:7-8.
Resposta: Endurecer o coração contra o Espírito Santo e julgar a ação dEle como sendo de demônios e
não divina. Comparar com Mateus 12:24-32.
É muito grande a responsabilidade de quem ouve a Palavra de Deus. Jesus disse que as pessoas que ouvem a
Palavra e a não receberam terão mais severo juízo que as cidades de Sodoma e Gomorra (Mateus 10:14-15).
5- Que postura devemos ter em situações em que tenhamos que testemunhar nossa fé? (Lucas 12:11-12)
Resposta: Não ficarmos preocupados com o que iremos falar, porque na hora certa o Espírito Santo nos
dará a palavra.
A mensagem é de Deus. Sua parte é apenas ser o instrumento. Ponha-se nas mãos dEle e o Espírito Santo fará a
obra. Quando tiver que se defender por causa de pregar a Palavra de Deus, não se preocupe: Ele lhe dará a
Palavra certa no momento certo.
CONCLUSÃO: Jesus nos aponta um novo conceito de vitória. Para Ele, ser vitorioso nem sempre é ganhar. Ele
chegou mesmo a dizer que quem quisesse ganhar a vida, perdê-la-ia; e quem a perdesse por amor a Ele, achá-laia. A ideia é estarmos confiantes e firmes no Senhor independentemente do que nos estiver acontecendo. Nenhuma
ameaça deve nos fazer recuar na fé. Ainda que isso nos atinja fisicamente, devemos estar seguros de que assim
como Deus cuida dos pássaros e sabe quantos fios de cabelos temos, muito mais, Ele cuida de nós.
*Adaptado da Revista: Estudos Indutivos no Evangelho de Lucas – Pr. Joselito F. Sena
Segunda Igreja Batista Barra do Piraí
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