AINDA NÃO É O FIM
TEXTO: Mateus 14.13-21
Desenvolvimento:
O texto nos mostra que os discípulos de Jesus começaram a se preocupar com o que estava
acontecendo. Uma grande multidão reunida em um lugar deserto e o horário já estava avançado no dia. Isso
traria grandes dificuldades para alimentação daquela multidão. Os discípulos percebem que já não há mais nada
a fazer senão mandar todos embora, senão o fim era certo. O fim da alegria e do contentamento de todos que
ali estavam reunidos. Mas Jesus entende claramente que ainda não é o fim, que havia ainda muita coisa a ser
aprendida, havia ainda muita coisa a ser conquistada.
Pergunta para compartilhar: Você já se deparou como uma situação parecida? Achando que algo bom havia
chegado ao fim na sua vida?
Vejamos como podemos aprender com Jesus a dar continuidade aquilo que Ele tem preparado para nós!
1. PRECISAMOS TER AUTORESPONSABILIDADE V.15,16
A atitude dos discípulos foi de transferir a responsabilidade da situação para própria multidão, mandar eles
embora para que eles encontrassem comida por conta própria. Mas Jesus vai dizer a eles: Dai-lhes vós de comer!
Ou seja, assumam a responsabilidade e os ajudem.
Pergunta para compartilhar: Você já se pegou transferindo a responsabilidade de algo para as circunstancias
ou para outras pessoas?
Mateus 10.38 “E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim.” Isaías vai dizer no cap.
6.8 “Eis-me aqui, envia-me a mim.”

Você quer ainda ser surpreendido pelo que Deus vai fazer na sua vida ainda esse ano? Seja Auto responsável
2. PRECISAMOS TER FÉ E LEVAR TUDO DIANTE DO MESTRE. V.17,18
Os discípulos ao olharem para as circunstancias, julgaram os recursos limitados. Diante disso,
consequentemente o fim. Moisés se julgou limitado quando recebeu a ordem de Deus de libertar o Povo do
Egito. Mas a pergunta de Deus para Moisés foi: O que tu tens nas mãos? Deus já te deu tudo que você precisa
para ir mais além. Ter fé, é saber usar o que Deus te deu. Se seus recursos são limitados – Consagre-os ao
Senhor. Se você se julga sozinho – Consagre-se ao Senhor – Você e Deus é maioria.
Pergunta para compartilhar: Em que situação hoje na sua vida, você necessita de uma dose maior de Fé?
(Líder seja sensível neste momento e se precisar parar o estudo e orar por alguém, faça isso)
Em João 11 – Na ressurreição de Lázaro – no verso 39 – Marta diz: “Senhor, ele já cheira mal, pois já esta
morto há 4 dias” Mas no verso 40 Jesus diz: “Se Creres verás a Glória de Deus” Deus quer mostrar a Glória
dele sobre a sua vida. O que aparentemente já morreu para você: Seu casamento? Suas finanças? Seu sentido
de viver? Aquela amizade? Tenha fé, e leve diante do Mestre.
3. PRECISAMOS PARTIR PARA AÇÃO. V.19
Jesus deu o Pão aos discípulos para que eles então, servissem a multidão. Isso os levou a agirem, a se
colocarem em ação. Existem muitas coisas que só Deus pode fazer, e por ser um Deus Onipotente, Ele pode
todas as coisa, mas existem coisas que Deus não vai fazer, porque Ele sabe que você pode fazer. Sabe um dos
nossos problemas: Só estamos acostumados a REAÇÃO. Precisamos nos acostumar com AÇÃO. Precisamos Agir.
Pergunta para compartilhar: Existe algo hoje na sua vida que você só tem reagido ao invés de AGIR?
Pergunta para compartilhar: Como você acha que poderia agir mais e reagir menos?
Pergunta para compartilhar: Como você está terminando esse ano? Reagindo ao que te aconteceu ou se
posicionando com atitudes vencedoras e que glorifiquem o Nome de Jesus?
Não importa como você reagiu durante o ano até aqui. O que vai importar é quais serão suas ações à partir
daqui. Levante sua cabeça e AJA.
CONCLUSÃO
Quantos desejam ir mais além e fazer um final de ano melhor com a ajuda do Senhor Jesus? Vamos orar agora
por isso!

