O que impede você de vir a Cristo?
Pr Celso Martinez
de 18 a 23 de junho

Culto do dia 10/06 (noite)
Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”. Temos uma infinidade de sugestões de
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê para
distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que
eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer.
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João 5:39-40.
O Ministério de Jesus passou por quatro estágios ou etapas: Aceitação. Rejeição. Oposição.
Perseguição.
Nesse momento, Jesus já estava enfrentando a etapa final, ou seja, perseguição. João 5:18
Há três afirmações sobre as quais o texto se sustenta.
Na verdade, são afirmações que, uma vez obedecidas e seguidas, garantem a mais fantástica
experiência que alguém pode ter.
1. Examinais as Escrituras.
A Bíblia é um compêndio com 66 livros, 39 no Venho Testamento e 27 no Novo. A palavra do Senhor
Jesus Cristo visa a nos desafiar ao exame das Escrituras.
Nos dias de Jesus, dava-se grande importância a intrincados sistemas de interpretação das
Escrituras.
Os judeus do tempo de Jesus conheciam a casca da Bíblia, mas ignoravam a amêndoa que estava
dentro.
Idolatravam o volume escrito, ao mesmo tempo em que resistiam à palavra viva ali contida.
Celebravam uma bibliolatria que os fez se afastar de Cristo.
Os rabinos costumavam dizer: “Aquele que adquire as palavras da lei, adquire para si mesmo a vida
eterna”.
Da mesma forma, o Novo Testamento é uma obra fechada para milhares de leitores, os quais, ou
supersticiosamente, como os judeus, ou ceticamente, como os racionalistas, se apegam a
exterioridades da Bíblia, mas ignoram ou se opõem ao Cristo que nela há.
2. Elas dão testemunho de mim.
Jesus é o personagem principal da Bíblia. De Gênesis ao Apocalipse, encontramos Jesus Cristo
retratado.
Ao longo da história, muito já foi dito a respeito de Jesus.
Ele é o Eu Sou em Êxodo; a Estrela em Números;
A Rocha em Deuteronômio; o Capitão do Exército de Jeová em Josué; o Redentor em Jó;
O Senhor e Pastor em Salmos; o Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe
da Paz em Isaias; Em Zacarias Ele é o Renovo; em Ageu é o Desejado de Todas as Nações; em
Apocalipse Ele é o Alfa e o Omega.
“Eu li Platão e Cícero, palavras que são muito sábias e belas; porém nunca li, em nenhum deles:
Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu lhes aliviarei”. Sto. Agostinho.
João Batista falou d’Ele como O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo;
Nicodemos disse que Ele era Mestre vindo da parte de Deus;
O centurião romano, ao pé da cruz, disse: “Verdadeiramente este era Filho de Deus!”.
Há muitas implicações da resposta de Pedro à pergunta de Jesus.
Tem algum valor o que Jesus representa para os outros, mas o que importa mesmo, é o que Jesus
representa para nós, individualmente. Esta relação afeta nossa eternidade.
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Jesus é tudo de que precisamos.
Ele é o amigo mais chegado que um irmão; Provérbios 18:24.
É companheiro de todos os momentos. Mateus 28:20.
É intercessor (Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está
à direita de Deus, e também intercede por nós Rom. 8:34);
É a nossa paz Efésios 2:14
3. Não quereis vir a mim para terdes vida.

Seguir a Cristo é resultado de uma decisão pessoal. Ninguém pode ser forçado a fazê-lo.
A força da mensagem de Cristo está exatamente no fato de que as pessoas que o seguem
espontaneamente, de forma apaixonada, fruto de uma decisão pessoal de quem entende que só Ele pode
salvar.
ü O que impede as pessoas de seguirem a Cristo?

•
•

1. Muitos não o seguem por incredulidade.
• Por mais que vejam sinais visíveis na vida de outros, se mantêm presas e não se dispõem seguir a Jesus.
• Heb_3:12 Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade,
para se apartar do Deus vivo;
2. Muitos não o seguem por causa da sua tradição religiosa.
• Estão presos a uma tradição religiosa, e mesmo que contrariando as Escrituras, as quais dão testemunho
de Jesus, não o seguem.
• Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele; mas por causa dos fariseus não o
confessavam, para não serem expulsos da sinagoga; porque amaram mais a glória dos homens do que
a glória de Deus. João 12:42-43.
3. Muitos não o seguem por medo da opinião dos outros.
• Medo do que as pessoas dirão.
• Medo do que os outros vão dizer; do que os outros vão pensar.
• Nossa vida não pode ser dirigida pela opinião dos outros. Os outros não vão dar conta da nossa vida
diante de Deus, mas cada um dará conta de si mesmo a Deus.
4. Muitos não o seguem pelo dilema provocado pela sedução do mundo.
• De tal forma se acham comprometidas com os valores temporais, que não encontram espaço para
seguirem a Cristo.
• Trocam o que não podem ganhar, pelo que não devem perder.
5. Muitos não o seguem por acharem que não há solução para elas.
• Pensam que são pecadores demais, já erraram demais, estão desacreditados demais, e por isso,
entendem que para elas não têm mais chance.
• Para o grande pecador, o Grande Salvador: Jesus Cristo.
• Para tais, dizem as Escrituras: “... ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão
brancos como a neve; ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã.” Isaias 1:18.
Conclusão.
1. Você percebe que há pessoas que tem dificuldades em seguir a Cristo?
2. Qual a maior barreira na sua opinião?
3. Você enfrenta algum tipo de barreira para seguir a Cristo?
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS
Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à vontade.
Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários

