Comunidade da Fé
2017
“A benção de Congregar”
Tema: O CARÁTER DE JESUS EM NÓS

Textos base: João 15: 1 e 16 / Colossenses 2:6 e 7 / I João 2: 6
Introdução
Estamos iniciando um novo ano. E temos o coração grato a Deus por tudo que Ele fez, pelo
que Ele tem feito e também pelo que Ele fará em nós. Vamos caminhar cada vez mais
empenhados em dar frutos, em sermos discípulos verdadeiros, em amar a Deus e uns aos
outros. Enfim, prosseguindo empenhados em ser cada dia mais parecidos com Jesus.
Em João 15: 1 (ler o texto), Jesus nos ensina algumas verdades muito importantes:
- Ele é a videira verdadeira, ou seja, temos de estar plantados Nele. Se estivermos firmes em
Jesus, na sua Palavra, no seu corpo, cada dia mais seremos parecidos com Ele.
- Outra verdade nesse versículo: O Pai é o lavrador, o que colhe os frutos da videira. O Pai
está sempre atento a cuidar dos ramos, a limpar e a podar o que for necessário, e Ele vem
para colher os frutos.
- E este texto também revela que nós somos os ramos, todos nós que recebemos a Jesus
como Senhor de nossas vidas.
No versículo 16 de João capitulo 15 diz “Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi
a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que
tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele lhe conceda”. Ele nos chamou, nos
escolheu. Isso é um privilégio!
Os ramos (que somos nós) são da mesma espécie da árvore, carregam o mesmo DNA. Isso
significa que devemos ter em nossas vidas as características de Jesus, que é a videira. Para
que isso aconteça, a Palavra de Deus deve permanecer em nós. O segredo para uma vida
vitoriosa é permanecer na Palavra de Deus; é andar como Jesus andou.
Vamos discorrer alguns princípios sobre como sermos mais parecidos com Jesus, a fim de
darmos mais e mais frutos que agradem ao Pai.
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1) ARRAIGADOS EM JESUS
Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai Nele,
Arraigados e edificados Nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela
abundando em ação de graças.
Colossenses 2:6,7
A palavra “arraigados” fala de ter raízes, de ter fundamentos. Precisamos estar firmes em
Jesus. Nossas raízes não podem estar rasas, sem profundidade. Muitos vem até Jesus com
boas intenções, boas razões e até querem ser cristãos verdadeiros. Mas não tem uma raiz
profunda, ou seja, querem as bênçãos de Deus, querem a salvação, porém não querem andar
Nele, não querem andar como Jesus andou.
No Salmo 1: 1 a 3 (ler o texto) nos mostra que quem está firmado na Palavra de Deus, e
segue seu caminho em cima das verdades de Deus, que tem raízes profundas em Jesus, é
como uma árvore junto ao ribeiro de águas, sempre dando fruto à seu tempo.
O segredo está ai: raízes profundas, raízes que não se abalam nas tempestades, que
permanecem firmes em Jesus.
Um exemplo de árvore de raízes profundas citado na Bíblia é o carvalho (Isaias 61:3b). Sabe
por quê? Quanto mais temporais e tempestades o carvalho enfrenta, mais forte e adulto se
torna. Suas raízes naturalmente se aprofundam na terra e seu caule se torna mais robusto,
sendo impossível uma tempestade arrancá-lo, ou derrubá-lo. As tempestades para ele não
representam ameaça, apenas desafios. Numa Grande Tempestade muitas árvores são
arrancadas, mas o carvalho permanece firme. Somos considerados carvalhos de justiça,
plantados pelo Senhor, para Sua glória.
Na parábola do semeador (Lucas 8: 11 a 15 – ler o texto) Jesus nos ensina que a Palavra de
Deus é semeada nos corações. Porém:
- Existem pessoas que ouvem e não creem na Palavra de Deus, então vem o diabo e arranca
do coração.
- Existem pessoas que ouvem, e até recebem com alegria, mas não permitem que essa
Palavra que transforma crie raízes. Quando passam por dificuldades, se desviam.
- Existem pessoas que ouvem a Palavra, a recebem, porém o amor pelas coisas do mundo
toma o lugar de Deus em seus corações.
- E existem aqueles que ouvem a Palavra de Deus e creem em seus corações. Essa Palavra
cria raízes profundas. Esses praticam a Palavra e desenvolvem a fé. São estes que darão
frutos que permanecem.

2

 COMPARTILHAR:
- Você está firmado na Palavra de Deus? Como é sua reação ao passar por dificuldades?
- Como tem sido seu dia a dia com a Palavra de Deus? Você tem buscado se alimentar da
Palavra a cada dia, para conhecer mais a Jesus e estar firmado mais e mais Nele?

2) ANDAR COMO ELE ANDOU
“Aquele que diz que está Nele, também deve andar como Ele andou.” I João 2: 6
Já aconteceu com você de alguém observar e comentar que você lembra outra pessoa?
Comentários como “você é igual ao seu pai, ou você fala como fulano...” demonstram o que
a Palavra já diz. Quando andamos muito tempo com alguém, começamos a refletir suas
características em nós.
Quando caminhamos com Jesus, refletimos Seu caráter em nós, cada dia mais. Em
Provérbios 4:18 diz: “Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando
mais e mais até ser dia perfeito”. Isso quer dizer que a cada dia mais a luz do Senhor brilha
em nós, nos levando a corrigir comportamentos, ao arrependimento de pecados, nos levando
a mudanças de atitudes.
Andar como Jesus andou. Esse é o foco do cristão verdadeiro. Revelar o caráter de Cristo em
nós, e assim glorificar a Deus dando frutos, levando pessoas a querer conhecer o nosso
Senhor pelo que Ele é em nós. A cada dia mais refletirmos a Glória do Pai!
A Bíblia cita uma passagem onde Pedro foi reconhecido pela sua fala (Mateus 26:73). O
jeito de Pedro, a fala de Pedro, as roupas de Pedro... tudo em Pedro denunciava que ele havia
“andado com Jesus”!!!
Por onde andarmos temos de transmitir a glória de Deus! A Bíblia nos chama de carta de
Cristo (“Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os
homens” II Coríntios 3:2). Uma carta sempre transmite uma mensagem. Precisamos refletir:
qual mensagem temos transmitido ao mundo?
 COMPARTILHAR:
- Você pode citar alguma característica de Jesus em sua própria vida?
- Como você pode revelar Jesus ao mundo?
3) SER COMO JESUS
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Aqueles que amam a Jesus querem ser como Ele. Quanto mais tempo com Jesus, com a
Palavra de Deus, com a oração, mais desenvolvemos as características do Nosso Senhor em
nós, através do Espirito Santo de Deus. O Espirito de Deus nos revela Jesus, e nos ajuda a ser
mais parecidos com Ele. Vamos estudar algumas características de Jesus que devemos
desenvolver em nós:
a) OBEDIÊNCIA (Hebreus 5:8)
Jesus foi obediente em Tudo ao Pai, ao ponto de entregar sua própria vida por nós. Em
Hebreus diz que Jesus aprendeu a ser obediente. Nós como filhos de Deus, se queremos ser
parecidos com Jesus, precisamos aprender a obedecer.
Vamos juntos fazer uma sondagem em nossos corações e em nossas atitudes e responder
para nós mesmos:
- se somos filhos de Deus, temos sido obedientes a Deus?
- como tem sido a obediência a nossos pais aqui na terra? (Efésios 6:1 e 2)
- temos obedecido a nossas autoridades?
- somos obedientes somente quando agrada a nossas vontades, ou aprendemos a obediência,
assim como Jesus, independente das circunstâncias?
b) COMPAIXÃO (Mateus 9: 35 a 38)
A compaixão era algo evidente na vida de Cristo. Por onde Ele andava, demonstrava
compaixão. Ele amava o perdido, amava o pecador. Jesus viu como o mundo anda: como
ovelhas sem pastor. E Ele entregou sua vida por compaixão pela humanidade.
Muitos textos revelam essa característica de Jesus:
- Encontro com a mulher samaritana: Jesus foi onde aquela mulher desprezada estava para
resgatá-la (João 4)
- Jesus teve compaixão da mulher siro-fenicia e libertou sua filha (Marcos 7:24 a 30)
- Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, pois foi movido de grande compaixão (Lucas
7:11 a 15)
Poderíamos citar diversos exemplos das atitudes do Senhor em compaixão pelas pessoas. A
compaixão leva à atitudes, leva à oração, leva ao amor pelas pessoas, como Jesus fez.
c) MANSIDÃO (Mateus 5:5)
Jesus era servo e manso. Mansidão não é falta de atitude. Mansidão é atitude correta.
Quando enfrentamos oposições, temos de agir como Cristo.
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Jesus passou por lutas, por humilhações, mas em todo tempo ele manteve as atitudes de filho
de Deus. Ele passava muito tempo na presença do Pai, orando e buscando a Deus. A reação
de Jesus às humilhações foi o perdão (Lucas 23:34).
Quantos de nós temos reações precipitadas e depois nos arrependemos do que dizemos, ou
do que fazemos, ou de como nos comportamos. E muitas vezes o estrago já foi feito, e dá
muito mais trabalho para consertar, quando é possível...
Em Provérbios 19:2 há um sábio conselho: “Não é bom proceder sem refletir, e peca quem
é precipitado”.
d) SERVIÇO (João 13:1 a 15)
Este texto mostra o Senhor Jesus, criador de tudo, tirando sua túnica, pegando uma toalha e
uma bacia, e indo lavar os pés dos discípulos.
Jesus estava prestes a ser crucificado. Podemos pensar em mil discursos a fazer numa hora
destas. Quantas palavras poderiam ter sido ditas. Porém, o mestre escolheu demonstrar
através de uma atitude de servo a forma como ele queria que nós agíssemos.
A Bíblia nos ensina a servir a Deus e a servir uns aos outros (Marcos 10:43 a 45). Quando
recebemos a Jesus como Senhor de nossas vidas, somos inseridos em seu corpo, o corpo de
Cristo. E fomos chamados a servir.
e) REFLEXO DO PAI (João 14:9)
Jesus disse: “Quem vê a mim, vê ao Pai”. Isso demonstra que Jesus refletia o Pai em todas as
suas atitudes.
Citamos anteriormente o exemplo de Pedro. Pedro andava com Jesus todos os dias, e passou
a falar, a se vestir, a se comportar como Jesus, a ponto de não conseguir esconder isso das
pessoas ao seu redor.
Nosso comportamento tem revelado a glória de Deus? Vamos pensar:
- As minhas palavras são “temperadas” pela Palavra de Deus? (Colossenses 4:6)
- As minhas roupas refletem Jesus? Eu me visto como um filho ou como uma filha de Deus?
(I Corintios 6:19 e 20)
- A presença de Deus na minha vida tem atraído os pecadores para a salvação? (Mateus 5:13
e 14)
Jesus atraia as pessoas. Onde Ele estava havia sempre uma multidão ao redor, pois Ele
sempre tinha algo do Pai para oferecer. Se nós somos iguais ao mundo, não somos iguais a
Cristo.
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 COMPARTILHAR:
- Das características de Jesus que foram citadas, quais você precisa buscar ainda?
- Você está disposto a gastar mais tempo com Jesus (orando, lendo a Palavra, jejuando,
adorando...) para ficar mais parecido com Ele?

4) JESUS VIVIA EM COMUNHÃO
Quando lemos a Palavra, diversas vezes vemos Jesus com seus discípulos (Lucas 8:1, Lucas
6:17..etc). Ele andava com pessoas! Ele amava estar com as pessoas. E podemos pensar que
eram pessoas sempre bem humoradas, sempre dispostas, sempre alegres? Não! Eram pessoas
como nós. Jesus estava junto aos discípulos, sempre. Mesmo quando brigavam por uma
posição, ou quando não entediam o que Ele dizia.
Jesus valorizava a comunhão. Em sua oração descrita em João 17 ele ora por nós, para que
sejamos um, como Ele é com o Pai (João 17: 21).
Nós fazemos parte da Igreja, do Corpo de Cristo. E somos membros deste corpo. E como
membros, devemos agir em favor do corpo ( I Corintios 12:12 a 27 - ler o texto). Cada um
de nós em sua função, em unidade, obedecendo a Palavra, amando uns aos outros, servindo a
Deus e a igreja.
Em Efésios 4:15 e 16 Paulo fala do corpo de Cristo:
- fala que devemos seguir a verdade em amor.
- Cristo é o corpo, e nós os membros: cada um operando para a edificação da igreja de Jesus.
 COMPARTILHAR:
- Reflita: temos seguido a verdade? Temos amado uns aos outros?
- Existe algo que tem barrado a unidade em nosso meio? Se existe, este é o momento de
pedir perdão a Deus e uns aos outros. Se fizermos isso verdadeiramente, estaremos agindo
como Jesus.
- Você tem servido ao corpo de Cristo em algum ministério na igreja? Se não, ore a Deus
para mostrar como você pode servir a Ele com mais eficácia.
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 RECAPITULANDO VERDADES

- Fomos chamados por Cristo. Ele é a videira verdadeira e nós os ramos. Temos o mesmo
DNA, somos da mesma “espécie” de Jesus. Sendo assim, as características de Jesus devem
estar em nós.
- Precisamos ter raízes profundas em Deus. Lembre-se do exemplo do carvalho: nas lutas ele
se fortalece. Vamos estar arraigados em Jesus.
- Aquele de diz estar Nele deve andar como Ele andou. Jesus é nosso maior exemplo de
como devemos ser.
- Algumas características de Jesus que devemos desenvolver em nós: obediência, compaixão,
mansidão, serviço. Devemos ser um reflexo do Pai.
- Jesus andava em comunhão com os discípulos. Nós devemos andar em comunhão com o
corpo de Cristo, devemos estar em comunhão com a igreja.
- Precisamos nos empenhar me servir a Deus e ao corpo de Cristo no ministério onde fomos
inseridos: Comunidade da Fé.
ESBOÇO PARA SER MINISTRADO DE 02/02 a 04/03/17
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