ROTEIRO DO
MENSAGEIRO DA PAZ - 2

A BÊNÇÃO
DA SALVAÇÃO

Boas-vindas
Agradeçam o tempo disponibilizado para estarem juntos, neste momento.

QUEBRA-GELO
PERGUNTA AOS PARTICIPANTES: Qual foi a coisa mais maluca que você já fez para conseguir algo?
Após as respostas, comente:
A partir de hoje, vamos começar a estudar na Bíblia o que acontece quando Jesus entra numa casa. Nossa primeira
história é a de Zaqueu, um homem que teve a oportunidade de conhecer Jesus ao levá-ló para casa. O que aconteceu
como consequência desse encontro foi a salvação de toda a sua casa.

LEITURA BÍBLICA
Lucas 19.1-9: - Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu
adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para
cima e lhe disse: “Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje”. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com
alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar: “Ele se hospedou na casa de um ‘pecador’”. Mas Zaqueu levantou-se
e disse ao Senhor: “Olha, Senhor! Estou dando a metade dos meus bens aos pobres; e se de alguém extorqui alguma coisa,
devolverei quatro vezes mais”. Jesus lhe disse: “Hoje houve salvação nesta casa! Porque este homem também é filho de
Abraão”.
• Muitas são as dificuldades que surgem quando queremos realmente conhecer a Deus: trabalho, problemas pessoais,
tradições que herdamos, preconceitos. Muitas pessoas esperam que o Senhor as abençoe, mas não estão dispostas a
pagar um preço para isso. Zaqueu, mesmo pequeno e com uma multidão, se esforçou muito para estar com o Senhor.
Nós também precisamos demonstrar o quanto queremos o Senhor. O ser humano em geral está desconectado de Deus,
tentando dirigir sua própria vida independente do criador. Mas o Senhor quer restabelecer seu relacionamento conosco,
quer vir ao nosso encontro para nos resgatar e nos guiar de volta a uma relação eterna com ele. Por isso enviou Jesus
em forma de homem para habitar entre nós. Neste caso, Jesus percebeu o desejo de Zaqueu em conhecê-lo. Isso nos
ensina que Deus se importa com aqueles que o procuram.
Lucas 19.6-7 - AS PESSOAS COMEÇARAM A RECRIMINAR JESUS DIZENDO QUE ELE HAVIA SE HOSPEDADO NA CASA DE
UM PECADOR.

AFINAL, O QUE É SER UM PECADOR?
Pecador é todo aquele que vive segundo a sua vontade e não segundo a vontade de Deus. Temos o hábito de caracterizar
pecador como alguém que rouba, mata, se prostitui, enfim, atitudes extremas, mas a Bíblia declara que todos nós já nascemos pecadores. Alguém que não perdoa, que conta aquela mentirinha, é um pecador, de acordo com a Palavra de Deus.

SE JESUS SABIA QUE ZAQUEU ERA UM PECADOR, POR QUE ELE FOI À CASA DELE?
Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo (João 1.29). Jesus quer entrar na casa, na vida daquele
que reconhece que é pecador e que, portanto, está distante de Deus, mas quer ser perdoado e restaurar seu relacionamento com o criador. Jesus não veio para os justos, ele veio para os pecadores (Lucas 5.31-32).

POR QUE, APÓS O ENCONTRO COM JESUS, ZAQUEU RESTITUIU AS PESSOAS DESSA MANEIRA?
Quando Jesus entra em nossa vida, ele a transforma. Infelizmente, muitos receberam Jesus na casa deles, mas decidiram
não mudar de vida. Foi só um evento social. Com Zaqueu não. Ele sabia que era um pecador e estava arrependido, disposto a mudar. Ao chamar Jesus de “Senhor”, ele o considerou como novo dono de sua vida.

PERGUNTA: O RESULTADO DA VISITA DE JESUS ÀQUELA CASA FOI A SALVAÇÃO DELA.
O QUE ISSO SIGNIFICA?
Salvação é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. Salvação é restabelecer a conexão com Deus, não
apenas nesta vida, mas por toda a eternidade. Muitas vezes, buscamos a Deus por causa de enfermidades, problemas
familiares, financeiros, enfim, para que ele supra nossas necessidades. Entretanto, a obra mais importante do Senhor na
vida de um homem é a salvação, pois é a partir dela que se abre a porta para todas as outras bênçãos.

João 3.16 - “Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna.”

PERGUNTA: COMO RECEBER A BÊNÇÃO DA SALVAÇÃO?
Para recebermos a bênção da salvação, basta reconhecermos que somos pecadores, nos arrependermos e crermos que
Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo e que veio para nos salvar, ou seja, restabelecer a nossa comunhão
com Deus. A partir daí convidamos Jesus para entrar em nosso coração e ser o nosso Senhor, o único dono da nossa vida
e Salvador.

PERGUNTE SE ALGUÉM QUER FAZER ESSE CONVITE HOJE A JESUS
E FAÇA ESTA ORAÇÃO COM AQUELES QUE SE DISPUSEREM:
DEUS DE AMOR, EU TE AGRADEÇO POR TER ENVIADO SEU ÚNICO FILHO PARA ME SALVAR. QUERO QUE JESUS
ENTRE EM MEU CORAÇÃO E EM MINHA CASA. QUERO QUE ELE QUE ENTRE EM MINHA VIDA E ME ABENÇOE COM A
ALEGRIA DA SALVAÇÃO, PERDOANDO TODOS OS MEUS PECADOS, DANDO-ME AS RIQUEZAS DA VIDA ETERNA E
SENDO MEU SENHOR E SALVADOR PARA SEMPRE.

PERGUNTE: QUAL O MILAGRE QUE VOCÊ PRECISA?
ORE PELAS NECESSIDADES DE CADA UM. Diga que você e a igreja vão orar por esses motivos.

