ESTUDO 20
O MOVIMENTO DE JESUS
TEXTO: Hebreus 1:1-3
INTRODUÇÃO:
 Entendemos que um discípulo de Jesus é grato pelo presente da vida eterna que
recebeu.
 Vimos que um discípulo de Cristo não fica só́ nas palavras bonitas mas precisa ir para
a ação.
 Você̂ já́ parou para pensar sobre isso? Jesus está parado ou se movendo?
 Ao olharmos as escrituras, vemos que o filho de Deus se move incessantemente.
 Além de criar e sustentar todas as coisas, Jesus é a maneira que Deus definiu para falar
com as pessoas.
 A vida de Jesus é muito dinâmica e emocionante. Mas o texto de Hebreus diz que ele
se assentou.
 Será́ que Jesus e sua obra pararam?
 Antes de responder essa pergunta, vamos dar uma olhada em como Jesus agiu nos
seus três anos de ministério, anos em que Ele trabalhou de maneira intensa e
intencional, a fim de construir um modelo aos seus discípulos.
 Jesus deu visibilidade e legitimidade ao seu ministério de duas maneiras bem
estratégicas: ENSINO e MILAGRES.
1. JESUS NÃO FICAVA PARADO
 Ele ensinava com autoridade e curava/libertava as pessoas com poder. Todos
percebiam haver algo de diferente nele e Jesus virou o mundo de sua época de cabeça
para baixo.
 Mas ele não escolheu um ponto fixo e ficou parado lá́ aguardando as pessoas irem até́
ele. É verdade que muitas pessoas o procuravam e iam até́ ele, mas Jesus edificou um
ministério bem movimentado. Ele viajava de cidade em cidade, de casa em casa, indo
até́ onde as pessoas estavam. Veja como esse movimento é marcante na trajetória de
Jesus: “Então Jesus veio da Galileia ao Jordao para ser batizado por Joao.” (Mateus
3:13).
 “Então Jesus foi levado pelo Espirito ao deserto, para ser tentado pelo Diabo.” (Mateus
4:1).
 “Saindo de Nazaré́, foi viver em Cafarnaum (…)”. (Mateus 4:12).
 “Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos (…). Indo mais adiante, viu
outros dois irmãos (…)” (Mateus 4:18, 22).
 “Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas-novas
do Reino e curando todas as enfermidades e doenças do povo.” (Mateus 4:23).
 “Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda.”
(Mateus 8:5).
 “Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre.” (Mateus
8:14).
 “Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: “Mestre, eu te seguirei por onde quer
que fores”. Jesus respondeu: “As raposas têm suas tocas e as aves do céu tem seus
ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça”. Outro discípulo lhe









disse: “Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai”. Mas Jesus lhe disse: “Siga-me,
e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos”. (Mateus 8:19-22).
“Quando ele chegou ao outro lado, à região dos gradaremos, foram ao seu encontro
dois endemoninhados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém
podia passar por aquele caminho.” (Mateus 8:28).
“Saindo, Jesus viu um homem Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: “Siga-me”.
(Mateus 9:9).
Observe o movimento destes versos. Em cada um deles Jesus está se movendo, indo
de encontro às pessoas e suas necessidades. Jesus ia de cidade em cidade, de casa
em casa. E note que não chegamos nem no capítulo 10 do evangelho de Mateus. Ainda
temos dezenas de capítulos até́ cobrir os quatro evangelhos e com certeza dezenas de
versículos semelhantes, que mostram Jesus andando de um lado a outro, indo onde as
pessoas estavam a fim de levar ensino, cura e libertação.
Ainda não falamos de suas andanças em Jerusalém e Samaria, nem das casas que ele
visitou nesses locais. Não falamos dos discípulos que Jesus enviou de dois em dois a
todos os lugares que estava prestes a ir, etc. Jesus realizou, de fato, muitas viagens e
visitas. Ele ia até́ onde as pessoas estavam.
Você̂ consegue se lembrar de locais e pessoas que Jesus visitou, em seus três anos de
ministério?

2. VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM PÉS FORMOSOS?
 Imagine algumas dessas pessoas que foram salvas, curadas e libertas por Jesus. Tente
imaginar sua situação anterior de prisão, de humilhação, solidão, miséria, etc.
 O que você̂ acha que essas pessoas sentiram quando viram Jesus se aproximar? Você̂
acha que Jesus passar perto delas foi uma notícia recebida com alegria ou tristeza?
 Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas-novas, que
proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a
Sião: “O seu Deus reina!”. (Isaías 52:7).
 Esse texto profético de Isaías é incrível porque ele descreve claramente a alegria e a
sensação das pessoas que viram Jesus se aproximar delas, trazendo boas notícias.
Elas estavam em uma prisão física, espiritual e emocional, receberam a visita de Jesus
e saíram livres. É impressionante! Maravilhoso!
 Agora imagine a quantidade de pessoas presas em suas casas, vivendo escravas,
doentes, perdidas. Quantos lares perto da sua casa ou do local da célula não receberiam
com alegria estes “pés formosos”? Quantas pessoas ficariam extremamente gratas se
recebessem agora mesmo uma palavra e uma oração?
 Você̂ crê̂ que perto da sua célula tem pessoas que adorariam receber uma visita, uma
abordagem e/ou uma oração?
3. JESUS AINDA SE MOVE?
 No início deste estudo fizemos a seguinte pergunta: se Jesus se assentou à direita do
Pai, ele ainda se move?
 A resposta é: com certeza sim! Jesus veio à terra e cumpriu sua missão, foi às ultimas
consequências e disse: “está consumado!”. Por seu sacrifício perfeito e completo Jesus
recebeu toda autoridade e está́ em sua posição de governo.
 O mais lindo disso tudo é que ele nos transferiu a sua autoridade e hoje Jesus se move
poderosamente na terra por meio da sua igreja. Jesus nunca ia desistir das pessoas
pelas quais ele morreu.
 Jesus nunca ia ficar parado. Ele usou toda a sua autoridade e continua se movendo
através de nós!





Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada toda a autoridade no céu e na
terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes
ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até́ o fim dos tempos”. (Mateus 28:18-20).
Agora é hora de irmos aonde as pessoas estão! Irmos às suas casas, irmos às ruas e
praças ao seu encontro. O IDE de Jesus está valendo! Quem vai se mover com ele?

CONCLUSÃO
 É surpreendente pensar que agora mesmo tem pessoas vivendo crises de todos os
tipos; pessoas que adorariam receber uma visita, uma palavra e/ou uma oração.
 Hoje viveremos o grande privilégio de praticar o IDE de Jesus. O grande privilégio de
sermos estes “pés formosos” que anunciam boas notícias!

