IGREJA BATISTA VIDA NOVA
ESTUDO DE CÉLULA

SÉRIE: JESUS EM CASA

ESTUDO 11: JESUS NA CASA ONDE DENUNCIOU A SUJEIRA DOS
CORAÇÕES

Mas o fariseu notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da
refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o
exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de
maldade. (Lucas 11.38-39)

QUEBRA GELO: Sugiro que você prepare uma caixa de presente ou um porta joias
bem lindo. E que dentro desta caixa acondicione lixo. Apresente a caixa fechada e
linda aos presentes e peça que observem e opinem sobre o que pode estar guardado
dentro da caixa. Surpreenda-os mostrando que a linda caixa tem sujeira dentro.
Depois, anuncie que Jesus aproveitou uma estada na casa de um fariseu para explicar
que de nada adianta ter uma aparência limpa e pura se o coração está cheio de lixo
(ganância e maldade).
Os religiosos judeus mais consagrados (fariseus e doutores da Lei) eram muito
criteriosos em obedecer aos preceitos de Deus. Os rabinos mais ilustres haviam
extraído dos cinco primeiros livros da Bíblia um total de seiscentos e trinta
mandamentos ou leis que precisavam ser seguidos. Um destes preceitos era o de
purificar-se antes das refeições, lavando as mãos.
A lavagem cerimonial das mãos era uma das oblações cerimoniais judaicas. E o mais
incrível é que não existe nenhum texto bíblico na Lei onde Deus manda que isso fosse
feito. Eles “inventaram” este mandamento a partir de uma tradição que passou a existir
a partir de certo tempo ainda no Antigo Testamento. Uma das explicações seria o
mandamento de os sacerdotes se lavarem (os pés e as mãos) antes do serviço
sacerdotal (Ex 30.15 e 40.31). Havia uma bacia de bronze específica para esta
lavagem no templo.
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PREOCUPAÇÃO DOS JUDEUS APENAS COM A APARÊNCIA. Em Lc 11.37-39,
Jesus aproveitou a estranheza do fariseu em face a sua postura liberta da tradição
para confrontá-los com o que para Deus é muito mais importante que a aparência: a
sujeira da alma. Observe o verso 39, onde Jesus esclarece que via o interior dos
fariseus cheio de ganância e de maldade.
Em Marcos 7.4, o Evangelista registrou que os judeus tinham esta cerimônia e
também outras visando a “purificação”: Quando (os judeus) chegam da rua não
comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar
de copos, jarros e vasilhas de metal. Na sequência, Jesus afirma no verso 8 que os
judeus se apegavam “às tradições humanas” e abandonavam os mandamentos de
Deus.
Que adianta ser puro ou santo só na aparência? Em Marcos 7.6, Jesus usou o texto
do profeta Isaías para dizer que aqueles judeus tão preocupados com as lavagens
tinham o coração longe de Deus. A honra que davam a Deus era só da boca para fora.
II. JESUS ESPERA QUE VOCÊ RECONHEÇA QUE EXISTE SUJEIRA NO SEU
CORAÇÃO. Se você observar a continuação do texto de Lucas 11.39-54, verá que
seis vezes Jesus disse “ai de vocês...”. Três vezes Ele disse “ai de vocês” para os
fariseus e outras três vezes para os “doutores da Lei”. Pois existem pelo menos seis
ais de Jesus para você que nunca reconheceu que seu coração precisa ser limpo.
Em Lucas 5.8, temos o relato de como Simão Pedro tornou-se discípulo de Jesus.
Depois de Jesus operar um milagre maravilhoso, Pedro tomou a seguinte atitude: Ele
prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um
homem pecador! Ajoelhou-se. Humilhou-se. Considerou-se indigno de estar com
Jesus. Confessou-se pecador. Ou seja, reconheceu a sujeira do seu interior.
Esta confissão é fundamental para que alguém seja limpo de verdade. Foi com esta
atitude que Pedro foi admitido na Equipe de Jesus. Há um lugar para você no rebanho
de Jesus conquanto que admita de verdade que seu interior precisa ser limpo.
III. A SUJEIRA DO INTERIOR NÃO SE LIMPA COM SODA CÁUSTICA! Em Jeremias
2.22, o Senhor afirma: Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a
mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim. Ele afirma isto porque o
interior de um homem somente pode ser purificado com arrependimento, fé e o poder
do sangue de Jesus. I João 1.7: E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de
todo pecado.

CONCLUSÃO: Ajude as pessoas presentes a confessarem a Jesus as impurezas de
seus corações. Incentive-as a fazerem a oração que Simão Pedro fez e a rogarem que
o sangue do Filho de Deus transforme suas vidas.

