ESTUDO 41
NÓS SOMOS A RESPOSTA
TEXTO: Mateus 8:1-3
INTRODUÇÃO
• Você já fez alguma loucura de amor?
• Quando amamos muito alguém, nossas ações em direção a essa pessoa são recheadas
de intensidade, expectativa, entrega e dedicação. Quando amamos um projeto, um
trabalho ou um hobbie, nosso nível de comprometimento, sacrifício e doação chama a
atenção. É fácil identificar uma pessoa apaixonada, porque essa pessoa faz loucuras.
• Vamos olhar um pouco para as atitudes de Jesus e para alguns de seus comentários
em situações reais.
1. COMO JESUS TOCA AS PESSOAS AGORA?
• Em 1 Cor. 12:27, o apóstolo Paulo nos ensina que nós somos o corpo de Cristo e,
individualmente, membros desse mesmo corpo.
• Quando Jesus ouve o clamor de alguém desesperado, ele envia alguém de seu corpo
para ser sua mão e tocar naquela vida.
• Qualquer um pode ser um agente de Jesus na Terra. Não é preciso ter faculdade ou
grandes habilidades – basta ter um coração compassivo como o de Jesus, que ouve,
para e ajuda.
• O que você tem nas mãos que pode ser oferecido ao Senhor? Quais são seus dons e
talentos que Deus pode usar para abençoar a vida daqueles que clamam? O que você
tem a oferecer para ser resposta de Deus para os que estão sofrendo?
2. O CORPO UNIDO TEM MAIS PODER QUE O MEMBRO SOZINHO.
• Já foi dito que a igreja local é a esperança do mundo.
• Os problemas não são obstáculos, eles são oportunidades. Oportunidades de
demonstrar na prática a verdade do Evangelho: que Deus ama as pessoas, se importa
e demonstra esse amor de maneiras concretas.
• Esta é a sua obra. Pregar o Evangelho não é apenas o que um homem faz atrás do
púlpito aos domingos ou quando explicamos a Palavra de Deus a alguém, mas também
o que nós, como igreja, fazemos todos os dias em nossa comunidade.
3. JESUS QUER TRANSFORMAR AS VIDAS, NÃO APENAS “DAR UMA AJUDA”.
• Muitas vezes, quando pensamos em ajuda social, só imaginamos ações como distribuir
comida e roupas para os moradores de rua, levar alguns brinquedos etc.
• Essas coisas são maravilhosas e necessárias, mas não mudam a realidade de quem
está necessitado.
• Deus, mais que ajudar a alguém, quer restaurar a dignidade, mostrar seu valor, devolver
um senso de propósito e, especialmente, salvar.
• Certamente queremos “ensinar a pescar” ao invés de apenas “dar o peixe”.
• Queremos gerar transformação na comunidade, mudança de caráter, famílias,
estruturas, geração de renda e muito mais.
• Acima de tudo, queremos levar a única mensagem capaz de fazer tudo isso de forma
permanente e ainda resolver o maior problema de todos – o pecado.

•

Somente o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para salvação de todo aquele que
crê!

CONCLUSÃO
• Deus procura alguém que responda o seu chamado, que estenda as mãos para as
pessoas feridas e destruídas deste mundo.
• Se pararmos nossos afazeres e prestarmos atenção ao clamor das pessoas ao nosso
redor, se estendermos as nossas mãos, Deus irá transformar suas vidas para sempre e
reescrever suas histórias.
• Seja a mão de Jesus em um mundo ferido, alcance e mude as suas vidas para sempre.

