ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

Heryis e super-heryis
Jy6: 11 ³Que esperanoa posso ter, se jinmo tenho foroas? Como posso ter
pacirncia,l se nmo tenho futuro? 12 Acaso tenho a foroa da pedra?
Acaso a minha carne pde bronze?m 13 Haveripoder que me ajude,n
agora que os meus recursos se foram?
Introduomo
x O ser humano gosta de super-heryis.Eles fazem agente sonhar com um
mundo perfeito.
x Imaginem um mundo onde sycom um grito o super-homem aparece e
nos salva dos perigos.
x Existem heryis de verdade e heryis fabricados.
x Os de verdade smo aqueles que fazem atos heryicos dentro de suas
limitao}es humanas.
x Muitos salvaram pessoas na boate Kiss em Santa Maria no Rio Grande do
Sul.
x Salvaram aqueles que eles podiam carregar e enquanto dava. Ir alpm
poderia ser fatal.
x Um, por se achar super-heryi, morreu.
x Virios smo os heryis que morrem para salvar outros. Houve atpum pastor
que morreu para salvar o filho de afogamento no Piaut
.
x Os heryis humanos cansam-se, machucam-se e atpmorrem em seus atos
heryicos.
x Smo muito diferentes do Super-mam, do Batmam ou do Homem-Aranha
que lutam muito e saem sycom arranh}es.
x Heryis que perdem sua humanidade normalmente smo farsas.
x Lance Armstrong, famoso ciclista que ganhou 7 vezes a volta da Franoa
ficou no auge por muitos anos. Porpm agora em janeiro admitiu doping no
programa da Oprah.
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x Na vida cristmtambpm hiheryis e super-heryis.

Ser cristmo nmo pser ³homem de aoo´
x Jyestava em meio a umas luta muito grande. Seus filhos haviam morrido.
Perdeu tudo o que tinha e agora sua sa~de estava ppssima.
x Ele estava em uma situaomo extremamente dift
cil. Reparem no que ele
fala...
Jy6: 11 ³Que esperanoa posso ter, se jinmo tenho foroas? Como posso ter
pacirncia,l se nmo tenho futuro? 12 Acaso tenho a foroa da pedra?
Acaso a minha carne pde bronze?m 13 Haveripoder que me ajude,n
agora que os meus recursos se foram?
x As pessoas pensam que por servirem a Cristo nmo precisarmo
ENFRENTAR DIFICULDADES.
x Jesus nunca prometeu isso... Ele mesmo chorou muitas vezes. Foi
perseguido. Incompreendido.
Jomo 11:35 Jesus chorou.
x Jesus ensinou, curou, aconselhou, teve um ministprio exitoso, mas
SOFREU. Ele era um heryi humano.
x Mas as pessoas gostam de se sentir super-heryis. Gostam de se sentir
inatingt
veis. ¬prova de falhas. Intociveis.
x Quando algo sai do controle perguntam imediatamente onde estiDeus?
x E atos super-heryis sypodem responder o que os amigos de J{falaram a
ele...
Jy4: 3 Pense bem! Vocrensinou a tantos;qfortaleceu mmos fracas.r 4 Suas
palavras davam firmeza aos que tropeoavam;s vocrfortaleceu joelhos
vacilantes.t 5 Mas agora que se vrem dificuldade, vocrdesanima;u quando
vocrpatingido,vfica prostrado.w 6 Sua vida piedosa nmo lhe inspira
confianoa?x E o seu procedimento irrepreenst
vely nmo lhe diesperanoa?
x Jy, segundo Elifaz, era um heryi. Fortaleceu mmos fracas. Suas palavras
davam firmeza, fortaleceu joelhos vacilantes. Como este SUPERMAM
PODERIA ESTAR DESANIMADO AGORA?
x E para acrescentar, se este SUPERMAM esticat
do pporque tem coisa
errada... tem criptonita por perto.
Jy4: 7 ³Reflita agora: Qual foi o inocente que chegou a perecer?z Onde os
t
ntegros sofreram destruiomo?a
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x

O que Elifaz esta dizendo pque se estava acontecendo aquilo com ele p
porque ele tinha culpa no cartyrio... estava escondendo alguma coisa.

x Esta pa distoromo que o conceito de cristmo super heryi mt
tico causa nas
pessoas.
x O heryi humano, apesar de fortalecer. Apesar de ajudar. Apesar de
levantar os outros, cedo ou tarde terique enfrentar situao}es que o
lembraride que ele papenas humano.
x Que hoje ele levanta a muitos. Amanhmele deve ser levantado pelos
outros.
x O heryi humano nmo se acha especial mas percebe que o que ESPECIAL
eO AMOR DE DEUS SOBRE ELE!

Efeitos do cristmo ³homem de aoo´
x O efeito desta concepomo sobre os cristmos faz estrago.
x Pensam consigo: Se Cristo me fez um super-heryi por que isso esti
acontecendo comigo?
x Mas ao invps de externar ficam como o Homem-aranha sofrendo calado
por sua paixmo pela Mary Jane.
x Jyse queixou mesmo.
Jy6: 5 Zurraz o jumentoa selvagem, se tiver capim? Muge o boi, se tiver
forragem?b
x

Jyera humano com todas as limitao}es que isso implicava. Ele nmo queria
ser um heryi que vai para a forca calado.

x Ele esperneava. Reclamava mesmo.
x Syque a reclamaomo dele nmo era oriunda de rebeldia. De indignaomo para
com Deus. Vejam o que ele fala...
Jy6: 9 se Deus se dispusesse a esmagar-me,f a soltar a mmo protetora e
eliminar-me!g10 Pois eu ainda teria o consolo,h minha alegria em meio jdor
implacivel,i de nmo ter negado as palavrasj do Santo.k
x

Ele reclamava. Queria atpmorrer. Ele queria morrer para nmo para fugir
mas para nmo negar as palavras do SANTO!

x Queria morrer antes que ele pecasse.
x Em meio ao sofrimento implacivel ele esta preocupado com sua
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comunhmo com Deus.
x O heryi humano conhece suas limitao}es. O Super-heroi nmo tem
limitao}es e atse afasta de Deus.
x ³
Se andando com Deus eu tenho tanta dificuldade, entmo que me serve
andar com Deus?
x O cara acha que porque pde Jesus nmo vai ter problema com sua esposa?
Com seu marido? Com seu filho? Em seu trabalho? Em seus
relacionamentos? Isso pcoisa de super-heryi!
x Mesmo os super-heryis synmo tem problemas com estas coisas porque
nmo casam, nmo tem filhos e todos querem ser amigos de um super-heryi.
x O cristmo pum heryi justamente porque nada o separa do amor de Deus!
Rm8: 35 Quem nos separarido amor de Cristo? Seritribulaomo, ou ang~stia,
ou perseguiomo, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
37

Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio
daquele que nos amou.

x Ele sofre todas estas coisas porque psimplesmente humano. Ele luta e
vence. Para vencer ppreciso lutar!
x Paulinho de Jesus conta da dificuldade de seu pai, pastor da Assemblpia
de Deus, que tinha um filho travesti...
x Pelo conceito do cristmo SUPER HEROI ele nmo poderia ser pastor. Pelo
conceito cristmo de heryi, com toda sua humanidade e COM DEUS ELE
TESTEMUNHOU DO AMOR DE DEUS PARA SEU FILHO E PARA
MUITOS.
x O cristmo heryi paquele que sabe ADAPTAR-SE a toda e qualquer
circunstmncia, porque tem o Espt
rito Santo em sua vida para o ajudar.
Fp4: Nmo estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a
adaptar-mex a toda e qualquer circunstkncia. 12 Sei o que ppassar
necessidade e sei o que pter fartura.y Aprendi o segredo de viver contente
em toda e qualquer situaomo, seja bem-alimentado, seja com fome, tendo
muito, ou passando necessidade.z 13 Tudo posso naquele que me fortalece.

Conclusmo
•

Vocrnmo entende porque certas coisas estmo acontecendo em sua vida?

•

Por que seu filho estiindo por caminhos errados? Por que seu casamento
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estinaufragando? Porque vocrestifalindo? Por que vocrnmo encontra um
companheiro?
•

Porque vocrpsimplesmente humano e nmo super-heryi.

•
Mas passar por circuntkncias dift
ceis devem produzir efeitos em nossas
vidas.
•
O ser humano aprende com os erros do passado. O Ser humano aprende
com suas experirncias.
•
Jypassou por tudo aquilo e venceu. Reclamou. Desanimou mas persistiu e
aprendeu o que Deus tinha para ele.
Jy42:5 Meus ouvidos jitinham
ouvido a teu respeito,
mas agora os meus olhos te viram.o

