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COMO DEUS SE RELACIONA  
COM OS SEUS FILHOS 

Lucas 22.21-34 
 

SENTIR 
 
Quantos “deuses” são adorados na igreja? 
 
APRENDER 
A ideia que criamos a respeito de Deus em nossa cabeça é o que 
adoramos. Portanto, se criarmos uma ideia errada a respeito do 
Senhor, podemos correr o sério risco de adorar alguém que não é 
verdadeiro, é apenas um conceito. Pode ser uma fabricação da religião, 
uma ideia ou, ainda, uma tradição familiar, mas não tem nada a ver com 
Deus. Sem Jesus, sempre teremos uma imagem distorcida a respeito 
de Deus. 
 
Como Deus lida com seus filhos? 
 
1- Com paciência, ternura e cuidado 
Os versos 21 a 24 do texto de Lucas mostram que Jesus foi paciente 
até o fim com Seus discípulos e suas atitudes de disputa de poder. 
Cristo foi paciente com Pedro que era impetuoso, com Filipe que era 
lento em compreender, com Tomé que era cético, com João que tinha 
espasmos de violência, e assim Deus é conosco. Ele nunca nos 
abandona quando nos mostramos pequenos. 
 
2- Em amizade e serviço (vs. 25-27) 
Jesus insistiu com seus discípulos que o Reino dele é contrário a toda 
expectativa humana. O maior no Reino de Deus é aquele que serve. 
Um servo de Deus não é conhecido pelo seu título, mas pelo seu estilo 
de vida, que se doa pelas pessoas e lhes lava os pés. 

 3- Por modelo (vs. 28-29) 
Jesus convocou os discípulos a perpetuarem na terra o mesmo 
ambiente que Ele promoveu. Infelizmente, o cristianismo tem sido 
associado com poder, glória, prosperidade e vantagens que na verdade 
não tem nada a ver com o reino de Deus. Cristo não morreu na cruz 
para te dar casa novo, carro novo, fazendas e muitas riquezas, mas 
morreu para te salvar do poder do pecado e da escuridão! Prosperidade 
é piedade, fé, amor, paciência, mansidão. 
  
4- Com amor incondicional (vs. 31-34) 
Santo Agostinho disse: “Ame a Deus, e faça o que quiser”. Essa frase 
está correta, pois quem ama é zeloso e cuidadoso. Quem realmente 
ama “não faz” o incorreto porque ama! Quem ama a Deus é o que pode 
dizer: “Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei 
está dentro do meu coração” (Sl. 40.8).  
A ideia de ficar tentando cumprir um monte de leis e regras na base do 
esforço humano só gera hipocrisia. Quanto mais preocupados 
estivermos com o rigor religioso, mais hipócritas seremos, mas quanto 
mais íntimos sejamos de Deus, mais santos seremos. 
 

REFLETIR 
 

Você crê no amor constante de Deus? Você acredita que pode fazer 
algo que faça com que Deus pare de te amar? Você acredita que 
quando erra é preciso reconquistar o amor de Deus? 
 

APLICAR 
 

Dedique um tempo de oração no grupo para que cada membro seja 
cheio do Espírito Santo e possa transbordar este amor incondicional de 
Deus. Orem pelas pessoas que serão alcançadas pelos membros do 
grupo. 
 
 

 

CONGRESSO MULHERES INTERCESSORAS 
01/09 de 14 às 19h 

 

Um dia poderoso de oração pela sua vida, família, nossa Igreja  
e nossa nação. O Encontro Mulher Plena de agosto  

foi cancelado para que você possa estar presente  
neste sábado especial. 

 

Convites no Balcão de Informações 
 Incentive toda a sua célula a participar 


