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QUAL É O SEU GRANDE  PORQUÊ?
  

 Hoje em nossa reunião vamos falar sobre 

um dos porquês que direcionam as nossas vidas. 

Com isso, precisamos nos perguntar hoje, afinal 

de contas: porquê eu sou Cristão?  

Vamos ler juntos  

O texto bíblico em Lucas 24:1.34 (leia 

alternadamente com todos participando).  

 

POR QUE EU SOU CRISTÃO? (V1 – 

12)  

Nós somos cristãos porque Jesus morreu 

por nós, mas principalmente, PORQUE ELE 

RESSUSCITOU. Nós acreditamos em algo real, 

não em um mito.  

Um Jesus histórico, que existiu morreu e 

ressuscitou. A ressureição de Cristo é o fato mais 

extraordinário da história. A grande diferença 

entre o cristianismo e as grandes religiões do 

mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Você 

pode visitar o túmulo de Buda, Confúcio, Maomé 

e Alan Kardex, mas o túmulo de Jesus está vazio. 

Ele venceu a morte. Está vivo!  

E eu posso olhar para a situação mais 

terrível da minha vida, e depois posso olhar pra 

Jesus e dizer que NADA É IMPOSSÍVEL!  

 

SURGINDO AS DÚVIDAS. (v. 13-21)  

Normalmente essa pergunta surge em um 

momento de crise. No momento de crise, quando 

estamos sendo abalados, quando nossas 

expectativas são frustradas, nos perguntamos:  

“Será que é isso mesmo?  

Será que estou no caminho certo?  

Será que está valendo a pena?”  

E a crise e frustrações, elas fazem parte da 

vida. A questão não é se eu vou ter crises, a 

pergunta é quando eu vou ter. Porque ela vem. 

Quantos estamos frustrados, muitas vezes, 

caminhamos pela vida vencidos, como se a 

palavra e como se Jesus não tivesse ressuscitado. 

Eles estavam tristes, quando deveriam estar 

exultando de alegria. Quantas vezes nossa vida é  

 

uma vida de lamento, dor e tristeza, porque não 

tomamos posse do poder da ressurreição.  

A vida cristã é uma vida de esperança e 

alegria.  

As vezes colocamos a expectativa de que 

Deus vá fazer alguma coisa, mas somos 

frustrados. Eles tinham esquecido o “porquê”. E 

nesse momento, por mais que a gente saiba, nós 

esquecemos.  

 

MAS COMO POSSO, MESMO NA 

CRISE, AINDA LEMBRAR, AINDA SABER 

O “PORQUÊ” DE SER CRISTÃO? (V.28-34)  

O partir do pão representa 

RELACIONAMENTO.  

Quando temos relacionamento com Jesus, 

nosso coração arde e o fogo de Deus nos inflama. 

Há entusiasmo em nosso coração. Quando 

andamos com Jesus, o vento do Espírito sopra 

sobre nós reacendendo o fogo do nosso coração. 

Quando o coração arde, acaba a frieza espiritual.  

Eu lembro da ressurreição, lembro do 

túmulo vazio, lembro da esperança. Não importa a 

crise, as frustrações, ELE VIVE!  

A ressurreição de Jesus abre nossos olhos, 

e o relacionamento aquece o nosso coração, para 

que, quando vier a crise, a gente não se esqueça 

do nosso porquê.  

 

CONCLUSÃO:  

E em você, que tipo de impacto a 

ressurreição tem provocado?  

Como você tem caminhado pela vida?  

Como alguém que esqueceu seu porquê?  

Você tem se encontrado com o Cristo 

ressurreto?  

O Senhor nos encontra nas angústias da 

nossa caminhada. O Senhor nos encontra na 

exposição da palavra de Deus.  

O Senhor nos encontra no partir do pão. 

Ele abre nossos olhos, nossa mente, nosso coração 

e nossos lábios. 

 

SEMANA 06 À 12 DE 

DEZEMBRO DE 2021 

“Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, 

o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e 

de revelação, no pleno conhecimento dele”. Ef. 

1.17 


