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O CRENTE JOÃO BOBO

(Esboço apresentado no 1º ano do Seminário de Teologia no ano de 2008)

INTRODUÇÃO:

Demonstrando a Importância do Batismo com o Espírito Santo através de um brinquedo
de criança: O “JOÃO BOBO” - II Co 4.7

DESENVOLVIMENTO:

1º) O brinquedo tem o nome de “João” - Jo 13.23; I Jo 2.5

Significa: AMOR (Discípulo do Amor).
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* Só poderemos ser chamados de discípulo do amor como João foi quando
conseguirmos aperfeiçoarmos esse tão grande sentimento em nós, guardando a Palavra
do Senhor.

2º) O brinquedo também tem o nome de “Bobo” - At 5.41; At 8.32; At 9.16

Por quê? Apanha, não fala nada e ainda vive sorrindo.

* Precisamos aprender a sofrer como Jesus sofreu, ou seja, sem abrir a boca e se
regozijando sempre que formos perseguidos por causa do Seu nome.

3º) O brinquedo precisa de um firmamento nos pés - II Sm 22.32-34; Pv 24.26

Para que? Para poder se levantar quando cair.

* Assim deve ser o cristão: Mesmo que Ele caia por sete vezes, de todas elas, a Rocha
de Israel o colocará de pé de novo.

4º) E por fim, o brinquedo sempre está CHEIO - At 2.4; At 7.55

2/4

O Crente JOÃO BOBO

Qui, 06 de Janeiro de 2011 01:36

Para que? Pois se ele estiver vazio ele nunca poderá ficar de pé, mesmo com o
firmamento nos pés.

* Esse é o Espírito que nos consola e nos fortalece para podermos levantar.

5º) Para o brinquedo possa ser cheio, ele precisa estar com o pino aberto - Mt 6.21

Significa: Coração aberto para receber o prometido Espírito do Pai.

* Nosso coração se encontra exatamente onde está o nosso tesouro.

* O Espírito Santo tem valor para você?

6º) O brinquedo é feito de plástico por mãos humanas, mas nós fomos feitos de barro
pelas próprias mãos de Deus - Gn 2.7; II Co 4.7

* Por isso o Espírito Santo é um tesouro em vaso de barro.

* Ele soprou em nós o Espírito Santo.
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7º) Qualquer furo que o brinquedo tiver, mesmo sendo muito pequeno, ele PERDE O AR Is 59.2; I Jo 1.9; ver 1 Sm 16:14

* Precisamos “tampar os buracos” da nossa vida e não deixar o ESPÍRITO SANTO
“escapar”.

* Devemos nos afastar dos pecados, pois eles são os “furos” que nos afastam de DEUS.

* Se algum pecado existir, arrependa-se antes que seja tarde e creia que DEUS É FIEL
para nos perdoar, através de JESUS CRISTO.

CONCLUSÃO:

- Mesmo se eu estiver estruturado na Rocha, é impossível permanecer de pé quando vier
as lutas se eu me encontrar vazio.

- É necessário ter amor e principalmente ser cheio do Espírito Santo para suportar as
perseguições e continuar sorrindo.

Pr.LucianoXisto
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