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A Superioridade de Cristo - Parte 1
Muitas pessoas buscam uma força maior, algum tipo de “poder superior” ou algo semelhante
que governe e coloque ordem nas coisas.
Por que será que as pessoas buscam Algo assim?
Hoje vamos ver como Cristo é quem tem esse poder, e Ele é quem traz uma mensagem
superior a de qualquer outro tipo de ídolo que possa estar no imaginário popular.
Examinando as Escrituras: Isaías 44.14-20
1.
2.
3.
4.
5.

Como Isaías descreve os homens criando “deuses”?
Qual é a postura do homem depois de criar esse “deus”? O que ele faz?
O que Deus diz sobre a situação do homem?
O que será que Deus quer dizer com um “coração iludido o desvia” (v.20)?
Apesar do texto tratar de uma situação bem específica, nem sempre essas idolatrias
vem de uma escultura ou imagem. Quais são alguns dos “deuses” ou “ídolos” que
existem hoje em dia?
6. Qual o risco das pessoas se deixarem levar por esses ídolos?
7. Qual é a diferença da forma como nós nos relacionamos com Deus da forma como as
pessoas se relacionam com esses falsos “deuses” ou “ídolos”?
Reflexão: Deus sempre buscou se relacionar com a humanidade, mesmo depois da queda
pelo pecado, vemos Deus se aproximando com aqueles que estavam dispostos a ouví-lo e
obedecê-lo (Enoque, Noé, Abraão, Moisés são alguns exemplos).
Examinando as Escrituras: Gn 12.1-3, Galátas 3.8-14
1. Quais foram as promessas feitas a Abrão?
2. Segundo Paulo, alguém pode ser justificado pela Lei? Sendo assim, como podemos
ser justificados?
3. Como nós fomos redimidos da maldição da Lei?
4. De que forma a bênção de Abraão chega até nós?
5. O que significa para você saber que Jesus veio a esse mundo, sofreu e carregou os
nossos (seus -mais pessoal-) pecados, para que pudéssemos ser redimidos?
6. Como isso mostra a diferença entre a forma como Deus se relaciona com a
humanidade, e como falsos “deuses / ídolos” são retratados?
7. O que isso nos ensina sobre como transmitir a mensagem do Evangelho?
Resumo: Deus se relaciona de forma íntima com a humanidade. Ele nos criou à sua imagem
e semelhança, sempre buscou um relacionamento conosco, e está sempre disposto a
receber aqueles que o amam. Cristo morreu para que pudéssemos nos reconciliar com
Deus, e é somente através de Cristo que podemos ser salvos.

A Superioridade de Cristo - Parte 2 de 4
Você já passou por um problema tão sério ou difícil, que teve sua fé seriamente abalada?
Como foi isso? Como você se sentiu?
Reflexão: Em nossa vida, certamente passamos por desafios grandes. A Palavra mostra
exemplos de como as pessoas perseveraram nas adversidades, e com a ajuda de Deus
superaram os problemas que enfrentaram.
Examinando as Escrituras: Neemias 4
1. Como os adversários dos judeus reagiram quando descobriram que eles iriam
reconstruir os muros? Por que será que eles tiveram essa reação? (v.1-3)
2. Quando os judeus souberam o que eles estavam dizendo, qual foi a sua reação?
3. Por que eles disseram que eles estavam provocando a ira de Deus diante dos
construtores? (v.5)
4. Qual era a postura dos judeus naquele momento da construção? Qual foi o resultado
disso?
5. O que então fizeram os seus adversários? Qual foi o impacto disso nos judeus?
6. Por que será que mesmo com o trabalho indo bem, eles ficaram abalados com a
oposição à sua volta?
7. Você já se sentiu dessa maneira? Mesmo com as coisas se resolvendo, se sentindo
desanimado com os problemas? Como podemos evitar isso e combater esse
sentimento?
8. Qual foi a postura de Neemias diante dessa situação? Como isso impactou a
situação?
9. Qual a importância de pessoas como Neemias em nossas vidas? E como nós
podemos, na prática, ser mais parecidos com ele?
Examinando as Escrituras: Lucas 22.42-44; Hebreus 4.14-15; João 16:33
1. Qual foi a postura de Jesus diante do sofrimento? Mesmo temendo o sofrimento, qual
foi o desejo dEle?
2. O que significa o autor de Hebreus dizer que Jesus pode compadecer-se das nossas
fraquezas? Por que Ele pôde fazer isso?
3. Jesus passou por todo tipo de tentação, sendo humano como nós, como isso te
encoraja na sua caminhada cristã?
4. O que significa Jesus ter vencido o mundo?
5. Como podemos, na prática, ter ânimo diante das aflições?
Resumo: Cristo venceu o mundo, Ele viveu uma vida perfeita sendo um de nós. Ele
conhece nossos desafios e fraquezas, e nos encoraja e guia para que vivamos de
maneira digna. Ainda que passemos por sofrimentos, sabemos que temos uma
Eternidade graças ao sacrifício de Cristo. Ele é superior aos nossos problemas, pois
venceu o mundo vivendo uma vida perfeita.
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Para você, qual a diferença entre fazer algo por opção ou necessidade? Quais são algumas
coisas que fazemos por opção e por necessidade?
Muitas vezes pensamos que as coisas de Deus são opcionais em nossa vida. Vamos refletir
juntos hoje sobre como deve ser o nosso relacionamento com Cristo, e qual deve ser a
nossa postura como servos de Cristo.
Examinando as Escrituras: Lucas 17:7-10
1. Segundo Jesus, o que é esperado de um servo?
2. Jesus diz “um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas”, o que isso pode nos
mostrar acerca do trabalho do servo de Cristo? Será que algum servo pode escolher
não trabalhar?
3. Qual deve ser a preocupação do servo primeiramente?
4. O que significaria para nós servir o Senhor primeiro?
5. Quais são algumas coisas que tentam se colocar em primeiro lugar em nossas vidas?
Será que existe algo que possa justificar não colocarmos servir a Deus em primeiro
lugar?
6. Qual deve ser a expectativa do servo de Jesus, uma vez que ele cumpre o seu
trabalho diante de Deus?
7. Esse é um pensamento que parte de Cristo ou que parte de nós? Por que nós
devemos pensar desse jeito?
8. O que significa ser um servo inútil? Isso diminui o amor que Deus sente por nós?
9. Como, na prática, podemos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas
diariamente?
10.

Para você, servir a Deus é uma opção ou uma necessidade? Por que?

Resumo: Nós fazemos parte de uma Aliança especial com Deus. Nós fomos resgatados e
redimidos por Cristo. Mesmo que Deus não precise de nossa adoração, Ele nos chamou
para esse relacionamento, que têm exigências que temos que cumprir, mas isso não diminui
o fato de que Deus nos ama. Cristo é superior à nossa vontade, porque Ele é o Nosso
Senhor, e servir a Ele é uma necessidade para podermos nos manter ligados à fonte da vida!
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Você já passou, ou conhece alguém que passou por uma situação de endividamento? Como
você / a pessoa se sentiu? Como foi se livrar dessa dívida?
Hoje vamos falar sobre como Cristo pagou a nossa dívida com o pecado, e como nós
pudemos ser resgatados por meio do Seu Sacrifício!
Examinando as Escrituras: Colossenses 2:9-15
1. O que significa dizer que “em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da
divindade”?
2. O que é a circuncisão feita por Cristo (v.11)? O que é o “despojar do corpo da carne?
3. Em que momento essa circuncisão acontece?
4. Olhando para esse texto, qual é a importância do batismo para o cristão?
5. Qual é a situação espiritual daqueles que não estão em Cristo?
Examinando as Escrituras: 1 Pedro 2:21-25
1. Leia 1 Samuel 15.22,23 - Explique como todo pecado é uma rebeldia contra Deus?
2. Por que foi necessário Cristo sofrer no nosso lugar?
3. Será que alguma pessoa pode dizer que viveu uma vida sem pecados? (Se
necessário leia Rm 3.23 para salientar que todos pecaram)
4. O que significa “por suas feridas, vocês foram curados”?
5. O que significa para você, Jesus, mesmo sendo Deus, ter vindo a esse mundo sofrer e
se entregar para que você pudesse ser resgatado?
6. Uma vez que Cristo pagou a nossa dívida com o pecado, qual deve ser o novo
objetivo na vida do cristão?
Resumo: O pecado é o maior problema da humanidade, e as suas consequências são
eternas. Cristo se esvaziou para vir a esse mundo para morrer por nós, para que pelo Seu
Sacrifício pudéssemos ser reconciliados com Deus. Cristo é superior porque pagou o preço
que nós não poderíamos pagar.
Uma vez que ganhamos uma nova vida em Cristo, devemos devotar as nossas vidas para
servir a Deus, para que possamos passar a Eternidade com Ele.

