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Lc 24:13-35
Crise na Fé
Você já passou por uma Crise? Já esteve em crise alguma vez?
Passamos pela crise da saída da infância para adolescência, pela crise
dos 30 anos, crise no casamento. Em Lucas 24:13-35 vemos uma historia
de uma crise, mas uma crise de fé. O que acredito é comum em nossas
vidas também. Quando crescemos, vamos deixando as coisas de menino,
e vamos chegando a maturidade (1Co 13.11 ). Os discípulos de Emaús,
são pessoas que ilustram uma crise de fé. Aquele momento entre uma fé
infantil e uma fé adulta.
A vida espiritual tem estágios? Como a crise pode nos ajudar a
mudar de estágio?
Nossa vida espiritual passa de uma fé infantil e vai amadurecendo para
uma fé madura, porém nessa jornada passamos por vários momentos de
crise em nossa fé. Essa crise nos faz repensar sobre nossa fé e buscar
mais intimidade com o Senhor.
Quais são as evidencias de estar saindo da fé infantil para uma fé
madura?
Sabemos que estamos em uma crise de fé através de algumas evidências,
a primeira dela é quando as expectativas a respeito de Deus são
frustradas, e nos decepcionamos com Deus. Você já se decepcionou
com Deus?
Outra evidência é quando nossas respostas e nossas crenças não estão
de acordo com a realidade.
Você já passou pela experiência de perceber que aquilo que você
acreditava não faz mais sentido?
Quando começamos a crescer na fé, percebemos que a conversão não
faz com que todos os problemas sumam, que todos os problemas não
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sumiram, mas pelo contrário, passamos por tribulações com a permissão
de Deus. Outra evidência é quando nosso engajamento na obra se esfria.
Você já desanimou de ir à igreja ou na célula? O que você está
fazendo?
Então você diz: Eu conheci Jesus ele é de mais, eu vou dar minha vida
para ele, eu vou viver para ele. Só que se frustra, percebe que suas
crenças não são compatíveis com a realidade, então tira o pé do
acelerador e quando percebe, está voltando para Emaús, para a sua vida
antiga. Está voltando a ser a mesma pessoa que era. E depois de alguns
anos que teve um encontro com Jesus, olha para si mesmo e diz: o que
mudou em mim? Eu continuo a mesma pessoa que eu era. Os meus
relacionamentos continuam com problema. Continuo egoísta. Não sou
voluntário para nada. Nem dou oferta para ninguém, porque cada um com
os seus problemas. Então o que mudou na vida?
Como podemos sair dessa crise? O que fazer para realmente viver
uma vida intensa com Jesus?
Jesus precisa deixar de ser um Deus teórico para nós e se tornar parte de
nossas vidas. Quando Jesus é reconhecido por eles e desaparece Eles
dizem: Não estava queimando o nosso coração.
Uma coisa é você falar a respeito de Deus, a outra é você falar com Deus.
Uma coisa é você ouvir a respeito de Deus, e outra é ouvir Deus falando
com você. Aquilo que está na Bíblia a respeito de Deus vale para todo
mundo. Essa palavra diz: Jesus morreu por nós, quando nós éramos ainda
pecadores
Líder: Neste momento peça que todos falem como podemos ter um
relacionamento verdadeiro com Deus, deixe cada um falar. Depois
planeje com eles modos de viver isto. Converse com eles sobre
participarem da EBD. Do Culto do Espírito Santo. E motive-os a lerem
a bíblia.
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