TORNANDO-SE O TIPO DE PESSOA QUE JESUS É
PRIMEIRA TEMPORADA
EPISÓDIO 1 | O CONVITE
MATEUS 4:18-22
Jesus fez repetidas vezes um só convite: venha comigo! Ser seguido era o que desejava. Não queria ser prioritariamente
aceito, admirado, querido, cortejado, queria ser seguido. E assim convidava pessoas a segui-lo. O impacto de sua
presença física foi tão grande que quando fazia este convite, literalmente, pescadores deixavam para trás suas redes,
agricultores seus campos... e passavam a segui-lo por onde quer que fosse.
Hoje este convite é o mesmo. Jesus ainda sussurra em nossos ouvidos nos convidando a segui-lo. Dizer sim a este
convite significa desenvolver uma relação amorosa com ele, de união (não de fusão) espiritual na qual vamos sendo
transformados e transformadas em sua imagem, num processo de cristificação do nosso ser. Ele é a videira e quando
dizemos sim ao seu convite, nos tornamos ramos, alimentados e alimentadas por sua seiva, vivificados e vivificadas por
sua presença. Venha comigo! Eis aqui o convite.

ENTENDENDO A MENSAGEM
(CABEÇA)
Na sua visão, qual foi o ponto central da mensagem? Para ajudar ainda mais esta pergunta: se você fosse
fazer uma síntese de tudo quanto se falou na mensagem, qual seria o ponto principal?
Além do ponto principal, que outros pontos foram tocados na mensagem?

SENTINDO A MENSAGEM
(CORAÇÃO)
Qual foi o ponto da mensagem que mais beliscou você? Por que?
Você acha que, de maneira geral, as pessoas sabem deste convite de Jesus? O que tem impedido ou mesmo
ajudado as pessoas a ouvirem este convite?
Por que será que o convite de Jesus parece ter sido prioritariamente ao coração e somente depois a mente?
Primeiro foi pisico, depois lógico. Por que?
Foi dito que no convite de Jesus para segui-lo, a cruz (problemas, desafios, dores...) era uma possibilidade.
Você acha que isso assusta as pessoas? Por que?

PRATICANDO A MENSAGEM
(MÃOS)
Pensando em um exercício prático que pudesse levar você a praticar esta mensagem no seu cotidiano, qual
seria?

