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CRESCER NA CORAGEM E NO AMOR 
João 12.26-32 

 
SENTIR 
 
Está nos faltando coragem para viver o cristianismo? Por quê? 
 
APRENDER 
 

 

A maturidade cristã é a expressão do amor natural de Deus se 
manifestando através de nossas vidas limitadas de forma sobrenatural. 
 
A angústia do nosso Salvador (Jo.12.27), é natural aos cristãos pois ela 
está focada no próximo e na vocação de lavarmos os pés uns dos outros. 
Mas, o que ela promove em nós: culpa ou consciência da urgência de 
compartilharmos as Boas Novas do Evangelho?  
 
Toda coragem assume seu lugar nas nossas vidas quando fazemos uma 
declaração: "Portanto, agora já não há condenação alguma para os que 
estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, 
te livrou da lei do pecado e da morte" - Romanos 8.1-2.  
 
Somos hoje participantes da alegria de Cristo para que, por meio das 
nossas vidas, Ele dê muito fruto! 
 
REFLETIR 
 
No texto de João, vemos que muitas pessoas não conseguiram entender 
a voz de Deus e pensaram que o que ouviram era um trovão. Você tem 
dificuldade para ouvir a voz de Deus? 

Você tem conseguido expressar com coragem as Boas Novas do 
Evangelho? Há pessoas que passaram a viver melhor a vida por causa 
do Cristo que habita em você? Conte seu testemunho sobre isso. 
 
Não há pecado em sentirmos angústia. Cristo também sentiu. Sua carga 
está pesada? Está precisando de graça para permanecer fiel? Em que 
área? 
 
Cristo renunciou à Sua própria vida para dar fruto. Existe alguma coisa 
na qual você encontra dificuldade em renunciar para fazer discípulos e 
dar frutos? 
 
APLICAR 
 

"Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não 
morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto" - João 12.24. 
Que essa seja a nossa grande obsessão; que muitas pessoas possam 
alcançar a redenção através do fruto da renúncia das nossas vidas. 
 
Dedique um tempo de oração para que a vida do GCEM e de cada 
membro seja frutífera, amorosa, corajosa e, a cada dia, mais parecida 
com a de Jesus. 
 

 
 

No dia 09 de Junho celebramos o Dia de Pentecostes. Esse dia 
é especial para nós cristãos por 3 motivos: 
 

- A exaltação do nosso Senhor Jesus, coroado pelo Deus Pai. 
- O derramar do Espírito Santo 
- E o nascimento da Igreja de Cristo 

 
Não podemos deixar algo tão importante passar em branco. Por 

isso, vamos nos unir em um propósito de 7 dias de Jejum e Oração por 
um avivamento maior em nossa Comunidade, e que a nossa 
evangelização dos perdidos seja poderosa! 
 

Anote em sua agenda: de 03 (seg) a 09 (dom) de junho.  
 

Vamos buscar o revestimento do alto para nossa Igreja, nossa 
casa e todos nós. 


