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QUE FAREI ENTÃO COM JESUS, CHAMADO CRISTO?
“Disse-lhes Pilatos: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos:
Crucifica-o! Pilatos, porém, lhes perguntou: Que mal fez ele? E eles mais clamavam:
Crucifica-o”! Mateus 27.22-23.

Eis aqui uma pergunta que não quer calar! Que exige de todos nós uma resposta
sincera e honesta.
Jesus estava diante de uma multidão que o viu fazer tantos milagres, saciar a
fome de muitos, curar muitas enfermidades, libertar pessoas que estavam oprimidas
pelos espíritos imundos, o ouvira pregar a verdade e tão somente a verdade!
Qual foi a atitude deles então, no momento que precisaram tomar uma decisão?
Decidiram livrar-se dEle, pediram a Pilatos que o crucificasse.
•

Quanto temos ouvido, lido e aprendido a respeito da pessoa de Jesus?

•

Quantas coisas Ele já realizou em nossas vidas? Tantas que nem mais
conseguimos enumerar.

•

Isto prova que Ele é o mesmo Jesus que aquela multidão conheceu.

1. Tiremos um tempo agora para compartilharmos o que Ele já fez ou está fazendo em
nossas vidas. (Dar um tempo para as pessoas compartilharem).
2. A vida é feita de decisões. Não podemos ser neutros. A indecisão é a atitude de não
decidir. Com relação a Cristo quem não é por Ele é contra Ele. Os indecisos acabam
decidindo-se contra Cristo. (Mateus 12.30).
3. O que faremos então com Jesus, chamado Cristo? Vamos negá-lo, desprezá-lo,
esconde-lo?
4. O que pesa em nossa tomada de decisão, o que a Bíblia diz a seu respeito, o que
temos experimentado em nossas vidas ou o que as pessoas dizem a respeito dEle?
a. O que Judas fez com Jesus? Lucas 22.47-48.
b. O que Pedro fez com Jesus? Mateus 26.69-70.
c. O que Saulo fez com Jesus? Atos 8.3; 9.4.
5. E nós o que faremos com Ele?
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