IGREJA BATISTA VIDA NOVA
ESTUDO DE CÉLULA

SÉRIE: JESUS EM CASA

ESTUDO 15: JESUS E A CASA ONDE CONHECEU SEUS FUTUROS
APÓSTOLOS

Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês
querem? Eles disseram: Rabi (que significa “mestre”), onde estás hospedado?
(João 1.38)

QUEBRA GELO: Leia João 1.35-42, em seguida pergunte aos presentes quando ou
quem foi que lhes falou de Jesus Cristo pela primeira vez? Deixe que compartilhem as
respostas. Em seguida, introduza o estudo afirmando que este texto mostra que o
primeiro contado que alguns dos futuros apóstolos de Jesus tiveram com Ele. Isto
ocorreu em Betânia, aldeia próxima a Jerusalém, na Judéia (Jo 1.28). Estes homens
estavam seguindo João Batista e pelo menos dois deles, André e João (irmão de
Tiago) ouviram o que João Batista falou sobre Jesus.
AQUELES MOÇOS TINHAM CERTEZA DE QUE UM DIA DEUS ENVIARIA O
SALVADOR. Eles eram galileus, nascidos na cidade de Betsaida e tinham barcos de
pesca na cidade de Cafarnaum. Estavam bem longe de casa (150 km para a época
era uma longa distância a percorrer a pé). Os seguidores de João Batista o faziam
porque reconheciam seus pecados e aguardavam o Rei Ungido, o Messias. Em Jo
1.29-34, a Bíblia relata do testemunho que João Batista dera sobre Jesus. Nos versos
35 e 36, lemos que outra vez João apontou para Jesus e declarou: Vejam! É o
Cordeiro de Deus!
Foi o suficiente para que dois discípulos de João fossem atrás de Jesus. Apenas o
nome de André, irmão de Pedro, é mencionado (v. 40). O outro não aparece, mas tudo
leva a crer que fosse João, irmão de Tiago. Eles seguiram Jesus por curiosidade.
Queriam ver onde Ele ia, o que faria... No verso 38, a Bíblia conta que Jesus percebeu
que era seguido, voltou-se para eles e lhes inquiriu: O que vocês querem?

E VOCÊ, O QUE VOCÊ QUER COM JESUS? Penso que eles foram pegos de
surpresa. Responderam que queriam saber onde Ele estava hospedado. E Jesus os
convidou a fazerem uma visita à casa onde se hospedava. O texto relata que eram
quatro da tarde e que os rapazes passaram o restante daquele dia com Jesus. Saíram
dali convencidos de que haviam encontrado o Messias. Tanto que o verso 41 relata
que André buscou seu irmão, Simão (que significa “ouvir” “escutar”) e o levou até a
casa onde Jesus estava.
O que você quer com Jesus? A melhor coisa que alguém pode fazer é não endurecer
o coração para Jesus. Em Hb 3.7-8, a Bíblia recomenda: Hoje, se vocês ouvirem a
sua voz, não endureçam o coração... e reitera no verso 15: Se hoje vocês ouvirem
a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Endurecer o coração é
fechar a oportunidade de conhecer ao Senhor e Sua vontade para nossas vidas.
O PODER DO OLHAR DE JESUS. André, Simão, João e Tiago – algum tempo
depois, na margem do Mar da Galiléia, Jesus os convocaria para serem apóstolos (Mt
4.18-22). Em Betânia aconteceu o primeiro contato. Em Cafarnaum, o chamado. E há
um detalhe em João 1.42 que é especial. Diz que Jesus olhou para Simão e lhe falou:
Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas. Você consegue imaginar o
poder do olhar de Jesus?
Cefas é aramaico e sua tradução para o grego é Petros que, em português, é Pedro.
Cefas significa “pedra” ou “rocha”. Você será uma rocha! Jesus sabia que Simão iria
querer mais do que amizade com Ele. Que Pedro aceitaria ser um servo dEle.
E você, aceita o Plano de Jesus para sua vida? Qual o tipo de envolvimento que você
está disposto a ter com o Messias? Em João 12.42-43, temos um relato que ilustra
bem o tipo de pessoas que não querem maior envolvimento com Jesus. Mesmo
reconhecendo-o como Messias... Vale a pena trocar a comunhão com o Messias pela
aprovação de certas pessoas?
CONCLUSÃO: O Senhor do olhar penetrante hoje dirige uma Palavra muito especial
para cada pessoa presente nesta célula: Venha após mim e Eu farei de você um
pescador de vidas. Qual a sua resposta para Jesus?

