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Paralisados pela mentira, avançando pela verdade!
João 8.31- 44

ESTUDO
Se desejamos avançar, é necessário (Perguntas 1, 2 e 3):

1. Nascer de novo. A conversão nos tira de um lugar de morte para um lugar de vida

e isso nos faz avançar;

2. Decidir se vamos caminhar na luz ou nas trevas. Escolher a mentira é andar em

círculos apesar de todo esforço;

3. Permanecer no caminho como um discípulo que busca se aproximar de Jesus e

conhecer a verdade dele de maneira genuína.

Jesus sempre traz a verdade para nossas vidas e nós não podemos encontrar essa

verdade e essa libertação em outras pessoas. (Perguntas 4).

A verdade de Cristo: não é relativa, é absoluta; não é uma filosofia, é uma pessoa.

Hoje, a verdade se tornou um sapato. Cada um com seu modelo e numeração.

(Perguntas 5).

A crença é diferente da verdade. Crenças que adotamos por causa de traumas e

frustrações não representam a verdade de Deus, nem a nossa identidade. (Perguntas 6).

A verdade ofende a nossa conduta distorcida e quando dita, pode afastar as pessoas de

nós (João 6.60-66). A verdade de Jesus nos ofende e é dura, mas só essa verdade pode

nos libertar. (Pergunta 7).

Quando não souber o que fazer:

1. Coloque em prática as verdades de Deus para a sua vida. Se alimentar da

verdade de Deus pode transformar a sua realidade. A verdade de Deus nas nossas

vidas não vem só no domingo na pregação, ela vem diariamente enquanto

caminhamos. (Pergunta 8).
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2. Jogue o lixo fora. Para abraçarmos a verdade, precisamos soltar o lixo. (Pergunta

9).

PERGUNTAS
1. Por que o novo nascimento é o primeiro passo para aqueles que querem avançar?

2. É possível um filho de Deus escolher caminhar na mentira? Se possível, o que

fazer para isso não acontecer?

3. De maneira prática, como é possível permanecer no caminho?

4. Por que buscar a verdade em pessoas pode ser perigoso?

5. Por que a verdade de Jesus é absoluta? Se a verdade é uma pessoa, o que

qualifica Jesus como a verdade encarnada?

6. Qual a diferença entre uma crença e uma verdade? Qual é o perigo de nos

apoiarmos em crenças não fundamentadas na verdade de Deus?

7. Por que a verdade ofende? Você se ofende com facilidade?

8. Qual é a importância de nos alimentarmos da palavra de Deus com frequência e

constância? Sua resposta corresponde com as suas ações?

9. O que tem te impedido de viver a verdade? Qual lixo você tem segurado?
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