
 

 

 

 

 

 

 

 

Um novo ano, uma nova unção – Deus de recomeços 
 

Leitura: Lucas 22.54-62  

 

Pedro negou Jesus três vezes e o galo cantou. Eles trocaram olhares, e então a 

“ficha caiu” para Pedro da bobagem que ele havia cometido. Naquele 

momento, Pedro deve ter se questionado: “Que tipo de relacionamento é esse 

que eu tenho com Jesus?”. Um pouco antes Pedro estava esbravejando amor, 

parceria e amizade, mas logo depois negou tudo aquilo que havia dito. A 

história de Pedro é a história dos seus erros, acertos, reflexões, esperança e 

recomeço.  

 

1- Pedro havia abraçado uma espiritualidade de aparência  

Pedro falava como Jesus, usava as mesmas expressões e trejeitos de 

Jesus, mas ainda não tinha entendido quem era de fato Jesus. Quando a 

vida lhe fez perguntas, Pedro não soube responder como Cristo. Esse é o 

problema de uma espiritualidade de aparência.  

 

Frequentar uma igreja, ler a Bíblia ou ser um líder não faz de você uma 

pessoa decente. Só seremos pessoas melhores se os conceitos que nós 

aprendemos forem internalizados e praticados em nosso dia a dia. O que 

nos define são os valores que praticamos, e não as coisas que apenas 

falamos ou os versículos que sabemos de cor. Precisamos conectar o que 

aprendemos na igreja com a vida cotidiana.  
 

2- Expressões religiosas e frases de efeito não servem para nada  

Pedro disse para Jesus: “Estou pronto para ir contigo para a prisão e para 

a morte” (Lucas 22.33). Frases de efeito, na verdade, não servem para 

nada: “Receba”, “Tá amarrado”, “Queima Jeová” etc. Cuidado para você 

não usá-las enquanto seu coração está distante da realidade da vida. Pedro 

foi ousado nas palavras, mas quando a vida o pressionou, ele negou tudo 

o que tinha afirmado antes.  

 

Uma espiritualidade saudável deixa a gente ser gente, chorar, sorrir, ter 

dúvidas, se irritar, falar do que tem ferido o coração e assumir nossa 

humanidade. A espiritualidade verdadeira não precisa posar de “toda 

poderosa”, mas é aquela que segue a Jesus, que foi gente como nós, que 

sofreu e soube enfrentar os dramas da vida como ela é.  

 

UMA NOVA OPORTUNIDADE – João 21.15-19  

Mais tarde, depois de ressuscitar, Jesus encontrou-se com Pedro e lhe 

perguntou: “Pedro, você me ama?”. Ele respondeu: “Sim, eu te amo”. 

Então Jesus disse: “Viva aquilo que você diz crer. Tire essas palavras do 

papel e coloque esses valores em prática na vida”.  

 

Todo o recomeço em Deus é motivado pelo Seu Amor. Pedro sofreu com 

a sua atitude errada, mas o seu recomeço foi através do amor de Cristo. 

Então, se não for por amor não será por nada mais! Jesus ofereceu um 

recomeço para Pedro não pela dor, mas com amor, com mão estendida. 

Diante do erro, o evangelho não acusa, mas sim estende um braço que 

levanta e diz “siga-me”.  

 

Reflexão 

Tem gente que vem a Cristo pela dor? Sim, muitos chegam aos pedaços, 

com medo e cheios de dúvidas. Mas eles precisam saber que podem 

chegar em paz, porque Jesus os chama pelo amor. Assim como Pedro, 

todos nós podemos recomeçar a vida, pois Cristo ainda nos ama e nos 

amará para sempre. 

 

Um novo ano, uma nova unção – Nova Sede 
 

Leitura: João 4.1-26  

 

Os judeus não toleravam de forma nenhuma os samaritanos, desde os tempos 

de Oséias, o último rei de Israel. Os filhos de Israel que viviam em Samaria 
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se misturaram com povos estrangeiros dando origem aos samaritanos. Os 

religiosos consideravam essa miscigenação uma falta de respeito, por se tratar 

do povo eleito.  

 

Jesus, ao passar por Samaria, estava rompendo este preconceito. E quebrou 

mais um paradigma ao se deter para conversar com uma mulher.  

 

A mulher samaritana não procurava apenas água. Na verdade, ela estava 

em busca de algo que a satisfizesse plenamente. E foi nessa busca que ela se 

tornou “adoradora” de relacionamentos. Buscava em fontes equivocadas a 

satisfação de seus anseios. E Jesus sabia disso - João 4.17-18.  

 

Todos nós podemos passar pela mesma tentação. Onde será que temos 

buscado satisfazer nossas necessidades primárias de amor e aceitação? Ela 

buscava em seus relacionamentos. No olhar do outro, no desejo do outro, na 

aprovação do outro.  

 

Alguns buscam isso em outros tipos de compulsão: comprar de forma 

exagerada, o consumo excessivo de comida. Corremos o sério risco de nos 

tornarmos ADORADORES de pessoas e/ou coisas! Os verdadeiros 

adoradores bebem da Água Viva. Os verdadeiros adoradores saciam a sua 

fome existencial fazendo a vontade do Pai!  

 

Aplicação 

Pergunte sinceramente à sua alma:  

• Você tem sede do quê? Onde você tem procurado saciá- la?  

• Você tem fome do quê? O que você tem adorado? 

 

 

DESTAQUE 

CLAMOR TROMBETAS 

CASA DE ORAÇÃO 

04 de fevereiro (sábado) às 20h 

04 de fevereiro (sábado) às 22h 

05 de fevereiro (domingo) às 7h45 

SEMANA DO CLAMOR 

 

05 a 08 de fevereiro (domingo a quarta) 

Domingo às 10h, 17h e 19h 

Segunda a quarta 7h, 15h e 19h30 

Templo 

 

JOVENS ADULTOS 
28 de janeiro (sábado) às 19h 

Anexo ADM 

CULTO DE 

MULHERES 

18 de fevereiro (sábado) às 17h 

Templo 

PROGRAMA TV REDE 

SUPER 

Sábado às 11h30 

Domingo às 0h30 

DOMINGO 

9H – ESCOLA BÍBLICA  

Anexo Administrativo 

10H, 17H e 19H - CULTO DE CELEBRAÇÃO  

Templo 

SEGUNDA 

20H 

MULHERES INTERCESSORAS 

Anexo Administrativo 

TERÇA 

15H 

TARDE DA BENÇÃO 

Templo 

QUARTA  

19H30 

NOITE DA UNÇÃO 

Templo 

SEXTA 

 20H 

ADOLESCENTE CENTRAL 

Templo 

SÁBADO 

20H 

MOCIDADE CENTRAL 

Templo 

 


