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Estudo 1 – Lucas 14.15-24
INTRODUÇÃO
Como você reagiria a um convite para uma semana com tudo
pago no litoral nordestino?
Como você costuma reagir a um convite para almoçar na casa
de uma pessoa que você não simpatiza muito e sabe que
certamente será um daqueles encontros cheios de nostalgia?

Há convites que não nos interessam!

Já aconteceu com você de alguém lhe fazer um convite o qual
você aceita em um primeiro momento, mas como não lhe
interessava você arrumou uma desculpa?
Quantos compromissos são adiados ou recusados por nós em
detrimento dos nossos próprios interesses?
Mas e quando este compromisso (ou convite) é algo
relacionado à pessoa de Deus?
Hoje vamos iniciar uma nova série de estudos intitulada de
Histórias Populares para Verdades Celestiais. Tais
estudos estão embasados nas parábolas de Jesus.
No estudo de hoje especificamente queremos falar sobre a
realidade de uma vida cristã verdadeiramente comprometida
em relacionar-se com Deus.
Antes de qualquer coisa, o que são parábolas?



Parábolas eram fábulas que serviam como método popular de
instrução entre os orientais;




Parábolas eram histórias que serviam para ilustrar a verdade, o
famoso ensino em forma de prosa;
Grande parte dos ensinamentos de Jesus foram dados por
parábolas!

Leitura: Lucas 14.15-24
A parábola afirma que o convite era para um banquete, uma
festa, ou seja, seria um momento de alegria conjunta.
Entretanto o servo que levava os convites recebe pretextos de
alguns convidados:
1. Quais foram as desculpas apresentadas? (v.18-20)
O primeiro - “Comprou uma propriedade e precisava ir vê-la” (v.18);
O segundo - “Comprou cinco juntas de bois e precisava experimentar”
(v.19)
O terceiro - “Acabara de se casar” (v.20).
2. As desculpas eram aceitáveis? Por que?
Certamente que não. Pense no seguinte: O primeiro disse que
Comprou uma propriedade e precisava ir vê-la, mas: Um judeu
comprando sem ver? Ver à noite? (sim, pois ceias e banquetes eram
realizados à noite). Além disso, o campo não sairia de onde estava.
O segundo disse que “Comprou cinco juntas de bois e precisava
experimentar”, mas o fato é que se tivesse dúvida da condição dos
animais certamente não teria pagado por eles; além disso, poderia
experimentar no dia seguinte sem nenhum problema;
O terceiro afirmou ainda que acabara de se casar, e segundo a lei em
Deuteronômio 24.5 não precisava assumir nenhum compromisso.
Entretanto se o dono da festa, o anfitrião, soubesse que aquele
convidado iria se casar certamente o convite se estenderia para a
esposa, e certamente aquela esposa se alegraria em ser convidada
para uma festa.
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Deus quer se relacionar com você! Como você tem
respondido ao “convite” de Deus para se relacionar
com Ele?
3. Em que momento das nossas vidas agimos
exatamente como aquele primeiro convidado?
Quando a nossa vida se encontra centrada em bens materiais.
Nos assemelhamos aquele primeiro convidado quando desprezamos as
oportunidades de estar com Deus em virtude de uma vida plenamente
focada no profissionalismo, em nosso dinheiro, em nossos negócios,
etc (não é pecado ter bens, mas é pecado colocá-los no centro das
nossas vidas).
4. Em que momento das nossas vidas agimos
exatamente como o segundo convidado?
Quando não temos tempo para Deus!
O segundo convidado que se encontra tão envolvido em suas
atividades e tarefas corriqueiras que não pode perder tempo com Deus.
São aqueles que estão sempre atrasados, ocupados mesmo que não
saibam com o quê. Entretanto o que tais pessoas não percebem é que
sua vida tende a acabar quando as suas atividades profissionais
chegam ao fim.
5. Em que momento das nossas vidas agimos
exatamente como o terceiro convidado?
Quando em nossa vida pessoal não contemplamos Deus!
O terceiro convidado é como àqueles que se encontram
demasiadamente focadas em compromissos e responsabilidades
domésticas, vivem um cuidado exagerado para com a casa e a família,
que não gera espaço para Deus: “Se não for o Senhor o construtor da
casa, será inútil trabalhar na construção – Salmo 127.1”.

 Cristianismo

autêntico não é simplesmente
aprender um conjunto de doutrinas. Mas o
Cristianismo Autêntico se dá em uma vida que
caminha junto de Deus e se relaciona com Ele.
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6. Quem são os convidados na segunda parte da
parábola? (v.21)
São convidados então os pobres, cegos, aleijados e coxos (os
excluídos da sociedade, os pecadores, gente mal vista e
desconsiderada).

7. Isso nos leva a compreender que...
Nosso Deus é um Deus de Graça!
Deus não está preocupado em convidar para se relacionar com Ele
pessoas perfeitas e providas de bens;
Mas Deus está procurando sim pessoas que quando convidadas para
estar com Ele priorizem este relacionamento e deixem as demais
coisas em segundo plano: “Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino
de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão
acrescentadas” (Mateus 6.33).
Conclusão
Se você não tem dedicado tempo para estar com Deus
lembre-se: Ninguém deve priorizar o que quer que seja em
sua vida a ponto de negligenciar o seu relacionamento com
Deus.
Se você deseja se relacionar com Deus, mas não se
acha digno lembre-se: Ninguém é tão ruim que não possa
assentar-se à mesa real, pois sendo bons ou maus,
alcançamos o direito de ceiar com Deus por intermédio da fé
em Jesus que pode nos purificar de todo pecado.

Autor: Pr. Carlos Eduardo Borges
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