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Sempre que imagino um novo mundo ou algo 
relacionado ao futuro, imagino as tecnologias 
que teremos. Quando eu era criança assistia 
um desenho chamado “Os Jatsons”, que mos-
trava uma família futurista e com muita tecno-
logia, tinham carros voadores, a casa era equi-
pada de robôs que faziam limpeza e eletrodo-
mésticos que faziam tudo por eles sem esforço 
algum. Gostava muito desse desenho, pois 
sempre gostei de tecnologia e ficava imaginan-
do como seria o futuro se pudéssemos nos 
teletransportar, ter um carro que voasse e 
muitas outras invenções. 

A verdade é que a tecnologia está cada vez 
mais presente em nossa vida e também esta-
mos cada vez mais dependentes dela. Afinal, 
sair de casa sem celular gera em muitos de nós 
uma sensação estranha e até mesmo de des-
conforto. Mas a tecnologia também nos ajuda 
muito, graças a ela a medicina evoluiu muito e 
temos uma melhor qualidade de vida e por 
causa da evolução tecnológica na comunica-
ção, conseguimos nos aproximarmos mais das 
pessoas que estão distantes fisicamente de 
nós. Principalmente nesse momento de isola-
mento social, a tecnologia tem ganho um novo 
espaço em nossa vida e relacionamentos. Ima-
gine, como seria passarmos por esse momento 
sem a tecnologia? Seria mais difícil ainda, pois 
ela facilita a nossa comunicação e relaciona-
mento, que é algo essencial para nós, pois Deus 
nos criou com o desejo de nos relacionarmos 
com Ele e com os que nos cercam. Isso ficou 
evidente na lição da semana passada, afinal 
Jesus poderia ter vindo e cumprido seu plano 
de morrer por nós sem ter envolvido ninguém, 
mas como aprendemos ele montou um time 
para andar com Ele.

Esse time era composto por pessoas como nós, 
pecadores e imperfeitos, mas que em sua 
caminhada com Jesus aprenderam sobre o 
amor de Deus que transforma vidas e liberta do 
pecado. Mateus, Pedro, André, Tiago, João, 
Tomé, Filipe, Bartolomeu, Tadeu, Judas, Simão 
e Tiago pertenceram ao time de Jesus e sua 
grande missão foi espalhar esse amor para 
todo mundo, amor que chegou até nós e por 
isso também integramos nessa equipe.

É interessante observar a caminhada de Jesus 
com seus discípulos e a expectativa que eles 
tinham da Jesus, pois esperavam um Rei, um 
libertador nas questões políticas e no julgo que 
viviam sob o domínio romano e Jesus vem 
mostrar algo muito além dessas expectativas, 
algo que transcende as questões e interesses 
desse mundo, uma liberdade que vai além da 
liberdade física: a liberdade do Espírito.

A mensagem de Jesus é atemporal, e traz um 
sentindo e aplicabilidade para todas os 
tempos, pois Ele nos faz buscar e refletir sobre 
o que realmente importa. Naquela época o 
povo buscava a liberdade política e religiosa, 
hoje também temos outras buscas, vivemos no 
mundo que é polarizado politicamente, as pes-
soas brigam em suas posições extremas, onde 
estar certo ou expor a sua opinião está acima 
do amor ao próximo, onde a cor da pele é mais 
importante do que o fato de todos serem a 
imagem de Deus, onde o ter é mais importante 
do que o ser, onde as pessoas buscam a felici-
dade pessoal, muitas vezes acima de Deus, 
buscam a perfeição física, o ter um carro, a 
casa ou a viagem dos sonhos, valorizam a 
carreira profissional e estas coisas se tornam o 
“deus” de suas vidas e mesmo dentre os cristão 
a busca por Deus fica para aquele momento do 
dia ou até mesmo da semana, se sobrar um 
tempo em sua agenda cheia de compromissos. 
Não é errado buscar algumas dessas coisas, 
mas desde que nosso coração não esteja 
apenas voltado para elas e utilizando todas as 
energias para isso e Jesus ficando com o nosso 
resto, quando der tempo.

PARA O NOSSO CORAÇÃO

JESUS MONTOU UM
TIME, ESCOLHEU PESSOAS

COMUNS PARA ANDAR COM ELE[ ]



JESUS DURAMENTE NOS ADVERTE: 

Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? (Marcos 8.36). Essa 
fala de Jesus é reafirmada quando um homem rico o procura e o questiona sobre o que fazer 
para ganhar a vida eterna. É muito interessante observar a resposta de Jesus, pois sabemos que 
não podemos fazer nada para ganhar a vida eterna, afinal é pela graça que somos salvos, por 
meio da fé, não podemos fazer nada para conquistar, pois é um presente que Deus nos deu, 
mesmo sem merecermos. 

Mas na verdade, o que Jesus queria mostrar para aquele homem rico que aparentemente busca 
com sinceridade a Jesus e mostra ser uma pessoa que busca cumprir o que era correto diante da 
lei de Deus, é que o problema estava em seu coração. O coração daquele homem amava mais 
seus bens do que a Deus, e renunciar os seus bens demonstraria que seu amor a Deus seria 
maior. Jesus não quis mostrar que ser rico era errado, mas que colocar a riqueza acima de Deus, 
sim. Jesus também ensina que não basta seguir tudo o que está escrito nas Escrituras apenas 
pelo fato de ser o correto a fazer, mas sim como uma resposta ao amor de Deus que está em 
você. 

Para cada um de nós, isso pode ter um significado, pois podemos colocar o nosso coração em 
muitas coisas aqui desse mundo e não em Deus. E esse é o ponto maior que Jesus quer nos 
ensinar. Onde temos colocado o nosso coração?

ATENÇÃO!

ONDE TEMOS COLOCADO
O NOSSO CORAÇÃO!?O NOSSO CORAÇÃO!?



- Relembrar que Jesus escolheu um time para 
andar com Ele, um time formado de pessoas 
como nós, imperfeitos, mas que ao caminhar 
com Jesus aprenderam o real motivo da vida.

- Relembrar que Jesus veio com um propósito 
de mudar o mundo, Ele trouxe a nova vida e a 
esperança de termos a vida eterna ao lado dele 
quando fazemos parte do seu time.

- Explicar que a nossa vida aqui na terra é pas-
sageira, mas que nossa vida com Jesus no céu é 
eterna, não tem fim. Então, tudo que fazemos 
aqui na terra deve estar voltado para a nossa 
vida com Jesus que vai durar para sempre.

- Esclarecer que não é errado ser rico, mas o 
nosso valor não deve estar nas coisas que 
temos e não devemos depositar a nossa con-
fiança no dinheiro, mas em Jesus. 

- Reforçar que o mais importante é buscarmos 
a Jesus e colocarmos Ele em primeiro lugar em 
nosso coração.

O dinheiro e a tecnologia precisam
ser instrumentos para ampliar o 

reino de Deus.

“
”

CONEXÃO
COM OS ADOLESCENTES

- Lembrar que amar ao próximo é o segundo 
mandamento que Jesus nos deixou, isso impli-
ca em valorizarmos as pessoas  que estão ao 
nosso redor, amar aqueles que nos magoam e 
investir nosso tempo nos relacionamentos, pois 
se amamos a Jesus, amar ao próximo tem que 
ser reflexo desse amor. 

- Viver nesse mundo é uma realidade, mas é 
passageiro. Precisamos saber que um dia 
viveremos eternamente no céu com Jesus, 
então temos que aprender a utilizar os recur-
sos que Deus nos dá para expandir o amor de 
Jesus. O dinheiro e a tecnologia precisam ser 
instrumentos para ampliar o reino de Deus. E 
esses recursos devem nos servir e não o con-
trário, afinal muitas vezes nos vemos escravos 
de alguns desses recursos, sendo que o mais 
importante são as pessoas que podemos 
abençoar através deles.

   
    
.



PEQUENO
GRUPO

2

3

1 
Como você tem utilizado  as suas redes sociais e 
outros aplicativos para se relacionar com seus 
amigos? Você aproveita para levar o amor de Jesus 
através deles? Como?

Pense no que você tem mais medo de perder nesse 
mundo? Como você pode entregar isso para Jesus 
e deixar que o amor de Jesus seja maior que isso?

Jesus no ensina que é mais importante ter do que 
ser. Ter o nosso coração em Jesus e colocar Ele 
acima de tudo. Para você o que é difícil ou o 
impede de colocar Jesus em primeiro lugar?



Enviar para três amigos que não conhecem a Jesus uma mensagem ou vídeo 
ressaltando as suas qualidades, o quanto eles são importantes para você e 
que Jesus o ama.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Mas, por enquanto, até chegar a perfeição, temos três coisas que nos guiam até a consu-
mação de tudo: confiança firme em Deus, esperança inabalável e amor extravagante. E o 
melhor desses três é o amor.” 1 Coríntios 13.13 
VERSÃO: A Mensagem 
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