A pergunta que não quer calar
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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
Mateus 27:11-22.
•
•
•

Pilatos nunca poderia imaginar que esta sua pergunta ficaria ecoando através dos séculos:
Que farei de Jesus chamado Cristo?
Todo indivíduo, em algum momento, fica no lugar de Pilatos.

•

Cada vez que a Palavra de Deus é pregada; cada vez que o Evangelho é anunciado; cada vez
que uma vida é transformada pelo poder do evangelho, cada um familiar ou amigo tem sua vida
transformada pelo conhecimento de Jesus, a pergunta se faz ouvir: Que farei de Jesus chamado
Cristo?
Cada vez que as igrejas se abrem para adoração a Deus, a pergunta não cala. Que farei de Jesus
chamado Cristo?
Está é uma das perguntas mais importantes de toda a Bíblia, pois sua resposta interfere na
eternidade. O que fazemos de Jesus, certamente define onde vamos passar a eternidade. A
eternidade é irreversível, e é aqui, enquanto temos o fôlego de vida, que decidimos onde
haveremos de passar a eternidade.
Esta pergunta é feita no tempo, e seus efeitos atingem a eternidade.
A resposta a essa pergunta é vital.
A resposta é pessoal.
Que farei de Jesus chamado Cristo?
Não se tratava de uma pessoa qualquer, mas de Jesus, chamado o Cristo. O Filho de Deus que
veio ao mundo para salvar o pecador.
Embora Jesus fosse nome comum no primeiro século, Cristo é só um.
Cristo significa Messias, Ungido.
Pôncio Pilatos, na verdade, é a representação de muitos, ele é a personificação da realidade de
milhões de pessoas.
Jesus estava sendo julgado por crimes que não faziam sentido.
Jesus não fez mal algum, reconheceu Pilatos.V.23.
Era um julgamento injusto, com sentença pré-definida. A esposa de Pilatos teve um sonho no qual
ela foi alertada sobre o fato de que Jesus era justo e não merecia aquela situação.
Diante da multidão ensandecida, Pilatos apresentou Barrabás, um salteador conhecido, com uma
ficha criminal extensa, e Jesus, com uma ficha de milagres e manifestação de graça também
extensa.
A multidão pediu Barrabás e clamou para que Jesus fosse crucificado. Na verdade eu e você
estamos representados no clamor daquela multidão. Diante disso, Pilatos fez a pergunta, que
todos nós devemos responder: Que farei de Jesus chamado Cristo?
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•

•
•
•
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São variadas as respostas a essa pergunta:

1 . Alguns O admiram.
•
Muitos fazem isso. Mas não passa disso. Acham Jesus O Máximo. Chegam mesmo a dizer que
são dele desde que nasceram. Só que Jesus não os chama por hereditariedade, ou seja, nasci
sendo dele. Ele nos chama para uma decisão, uma escolha de nos entregarmos a Ele, de forma
espontânea e sincera.
Admiram mas não se entregam a Cristo.
2 Outros O ignoram.
•
O mundo ignorou a Cristo na primeira porção do século XX, e veio a Primeira Guerra Mundial. O
mundo o ignorou na segunda metade, e veio a Segunda Guerra Mundial. É sempre assim quando
o homem ignora Jesus chamado Cristo. O mundo moderno tem ignorado Jesus e o que Ele fez de
forma clara, e os resultados estão cada vez piores.
•
Não há coisa pior do que a indiferença a tão grande manifestação de amor.
3.Outros O escarnecem. V.27-31
•
Os soldados o despiram e lhe puseram uma túnica escarlate. Puseram uma coroa de espinhos em
sua cabeça, como zombar dele, chamando-o ironicamente de rei dos Judeus. Zombavam dele, o
escarneciam, deliberadamente ignorando tudo que Ele havia feito, os milagres efetuados e as
vidas transformadas.
•
A grande verdade é que muitos de nós, em muitos momentos, nos assemelhamos a essas
pessoas.
4. Outros adiam.
•
Há aqueles que até desejam um encontro com Jesus, mas adiaram por variadas razões. Temem o
que os outros vão dizer. Preocupam-se com sua tradição religiosa, como se isso tivesse algum
valor para Deus. Outros pensam equivocadamente que seguir a Jesus é perda, quando na
verdade é ganho. Quando se ganha o que Jesus oferece aqueles que o seguem, descobre-se o
quanto foi perdido por não tê-lo seguido antes.
•
É voz comum: Por que não fiz isso antes?
5. Outros O recebem. Lucas 23:39-43.
•
Apenas um dos malfeitores que estava na cruz ao lado de Jesus, decidiu crer nele. Sua resposta à
pergunta: “Que farei de Jesus chamado Cristo?” Foi positiva.
•
Ele disse: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
•
São várias as respostas à pergunta: Que farei de Jesus chamado o Cristo?


QUAL A SUA RESPOSTA?

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

