TORNANDO-SE O TIPO DE PESSOA QUE JESUS É
PRIMEIRA TEMPORADA
EPISÓDIO 2 | QUEM?
MATEUS 19:13-15; LUCAS 4:18-20
Mais do que fazer um convite, Jesus foi um convite. Ele convidou formalmente pessoas para segui-lo, mas seu jeito de
ser foi em si mesmo um convite. Por isso que no grupo daqueles e daquelas que o seguiram tinham os convidados e
convidadas formalmente e os que foram atraídos e atraídas. Isto mostra que embora o convite para segui-lo não tenha
sido feito para todos e todas, ainda assim estava aberto para quem quisesse caminhar com ele.
Crianças, homens, mulheres, gente da direita e da esquerda, ricos, pobres, influentes, vulneráveis, sem qualquer
distinção, pessoas ou foram chamadas ou atraídas pelo magnetismo extraordinário do mestre de Nazaré. Algo no seu
jeito, na sua palavra, na sua atitude fazia com que um grupo de pessoas se sentisse profundamente atraído a ponto de
deixar tudo e acompanhá-lo. Tendo sido formalmente convidado ou não.
O sistema religioso dos dias de Jesus, no fundo, pregava o seguinte: “se você mudar sua vida, então pode fazer parte do
nosso grupo”. Jesus subverte esta lógica. Inverte esta equação, pois no seu convite a todos e todas estava embutida a
seguinte mensagem: “junte-se a nós e você mudará de vida”

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?
Foi dito que mais do que fazer um convite, Jesus foi um convite. Que tipo de convite ele era? O que na sua
fala, nos seus gestos, no seu comportamento demonstrava este tipo de convite?
O que você acha desta mudança de lógica que Jesus estabeleceu: “junte-se a nós e você mudará de vida”

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

