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DEUS QUER SE REVELAR A VOCÊ 
LUCAS 9.28-36 

 
SENTIR 
 
Há um fato incontestável na nossa fé sobre o qual falamos pouco, mas 
que é parte essencial da nossa esperança: Jesus está voltando! 
 
Essa verdade tem de nos levar a pensar: já imaginou como será o dia 
em que estaremos conversando com Jesus face a face?  
 
O ser humano natural não pode ver a Deus. Mas quando o Reino de 
Deus se instalar entre nós e nossos olhos puderem ver o Senhor, será 
um dia glorioso!  
 
APRENDER 
 
Lucas relata para nós o milagre da transfiguração. Quando Jesus 
convidou Pedro, Tiago e João, eles tiveram que deixar o que estavam 
fazendo. Deixaram a família, os amigos e outras prioridades. O texto 
ainda diz que eles estavam cansados. Mas eles se dispuseram, 
aceitaram o convite e foram para aquele monte sem saber o que ia 
acontecer ali. Entenda, Deus quer ter profunda intimidade com você. Mas 
para isso é fundamental que você queira, e que você renuncie e abra 
mão de algumas coisas. 
 
Naquele lugar os discípulos experimentaram três coisas: 

1. Viram Jesus como nunca o tinham visto antes; 
2. Viram Moisés e Elias consolando Jesus; 
3. Ouviram a voz de Deus 

 

Diante daquela magnífica cena, Pedro faz uma proposta... Mas Jesus o 
ignorou. Será que Jesus não ouviu? Será que ele foi grosseiro com seu 
amigo? Vamos parar aqui para refletir. Gostaria que você compartilhe 
com seus amigos na célula: Por que subiram no Monte com Jesus, mas 
não podiam ficar lá, como Pedro pretendia? 
 
REFLETIR 
Jesus ficou calado diante da atitude de Pedro. Será que Jesus já ficou 
calado também diante de alguma atitude nossa? Qual? Ela foi 
confessada e abandonada? 
 
A dúvida é normal na caminhada cristã? É pecado ter dúvidas? Por que 
temos dúvidas na nossa caminhada? 
 
Já passou por uma experiência como a que o pr. Ronaldo contou de C.S. 
Lewis na ministração? Como compreender os caminhos de Deus? Como 
entender o que nos acontece de ruim? Como não ficarmos tristes e 
abatidos? 
 
O que causa ansiedade a você hoje? O que te preocupa sobre o dia de 
amanhã? 
 
Será que é possível hoje, assim como aconteceu com aqueles discípulos, 
vermos Jesus como nunca o vimos antes? O que é preciso fazer? 
 
APLICAR 
 
A vida que Deus está propondo a você hoje é de relacionamento, é que 
você seja íntimo, que você pare de vir à igreja para buscar uma bênção, 
mas que você possa a vir à igreja apenas e simplesmente para adorá-lo. 
 
Aprendamos a ser discípulos de Jesus, íntimos de Jesus, amigos de 
Jesus, viver aos pés de Jesus, ser fiéis a Jesus, amando a Jesus, porque 
ele é Senhor dos senhores, é nosso Salvador. Não sejamos apenas 
religiosos, mas que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


