Tema: A Luta
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OO NNOOSSSSOO PPRROOTTEETTOORR
João 14:15-27
Livros e estudos são ótimos instrumentos para edificar nossa vida cristã, mas o simples fato de ler
livros ou fazer estudos não pode garantir-nos um crescimento cristão estável. Precisamos perceber que Cristo
nos deu um tutor pessoal, e a vinda dele para nossa vida é o acontecimento mais importante associado à
conversão ao Cristianismo. Independente de você ter sentido ou não a vinda dele, ao entregar sua vida a
Cristo, o Espírito Santo fez morada em seu coração. Deus planejou isto para que você tenha ainda mais
instruções que os apóstolos tiveram quando Jesus estava no meio deles.
O Espírito Santo trabalha para instruí-lo sobre Cristo e aprofundar seu relacionamento com seu
Salvador. É o Espírito que faz com que a verdade da Palavra de Deus lhe seja exposta, fazendo que você a
entenda claramente, lembrando-o das coisas que ele já havia ensinado anteriormente. Ele o exercita por meio
de situações difíceis, lidando com as fraquezas de sua personalidade, encorajando-o quando você está
deprimido, fazendo ecoar em seus ouvidos a voz do bom Pastor, além de muitas outras coisas.
Você talvez tenha períodos de escuridão ou dúvida, até mesmo encontrando lutas dolorosas ou
desânimo, mas também haverá momentos de gozo e glória. O mais importante de tudo é que você será livre.

Abertura
☼ Quando foi que você sentiu mais intensamente que necessitava da ajuda de alguém?
☼ Quem o ajudou, desafiando-o? E quem o ajudou, tranquilizando-o e acalmando-o?

Estudo
Na noite anterior à sua crucificação, Jesus ficou muito tempo conversando com os discípulos,
preparando-os para o fato de ter que deixá-los. Leia e medite no texto de João 14:15-27 e repare como Jesus
confortou os discípulos. Responda, então, as questões a seguir (use o verso da folha).
1) Como você acha que estava o coração dos discípulos ao escutarem de Jesus que ele partiria? Após passar
três anos com Jesus, como você ficaria? O que Jesus falou para tranquiliza-los?
2) Veja os nomes usados por Jesus para se referir ao Espírito Santo (vv. 16,17,26). O que eles revelam?
3) Segundo os versos 17-19 e 27, em que os seguidores de Jesus são diferentes do resto do mundo?
4) Qual é o estilo de vida daquele que é guiado pelo Espírito de Deus (vv. 21-23)?
5) De que maneira você tem visto esta ação do Espírito Santo em sua vida?
6) Em quais áreas você mais precisa da ajuda do Espírito, hoje?

Compromisso
☼ Jesus promete que o “Espírito da Verdade” lhe ensinará todas as coisas. Você está disposto a ouvir tudo
aquilo que o Espírito lhe disser?
 Tento deixar o Espírito guiar minhas ações
 Falta-me tempo para escutar
 Estou melhorando
 Não estou muito disposto
 Às vezes ouço
 Nem pensar
☼ Nos próximos estudos, veremos sobre as batalhas travadas pelo cristão. Ser guiado pelo Espírito de Deus
será o fator decisivo para definir nosso sucesso nestas lutas. Tome um tempo para, em primeiro lugar,
agradecer a Deus pelo privilégio de ter Seu Espírito como ajudador e, depois, reveja sua atitude e seu
compromisso frente ao Espírito Santo. Ele está pronto para ajudá-lo a mergulhar nesse amor do Pai.

Adaptado do livro “A Luta” – ABU

