Estudo para Células – 13/04/2016
Tema: A Figueira Seca (Mt. 21:18-22)

1. Em que circunstâncias esse fato aconteceu:
“ E, de manhã, voltando para a cidade, teve fome;” (v.18)




O episódio da figueira estéril que ficou totalmente seca, aconteceu após a entrada triunfal de
Jesus em Jerusalém.
Em Marcos 11:12-24 vemos que Jesus voltou para Betânia. Na segunda-feira de manhã, o Mestre
retorna com seus discípulos a Jerusalém.
Jesus vinha de um dia de intenso gasto de energias, a sua entrada em Jerusalém havia causado
muita repercussão. Depois do cansaço e das emoções do dia anterior, no caminho de volta à
cidade santa, o Mestre teve fome.

2. Decepção de Jesus:
“ E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas.” (v.19a)





Essa figueira era de boa aparência.
Chamou a atenção de Jesus.
Jesus buscou a figueira para saciar sua fome.
Embora bonita, a figueira nada produzia.

“Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora
realmente parecem formosos, mas, interiormente, estão cheios de ossos de mortos e de toda a
imundícia.” (Mt 23:27)




Quantas pessoas nos procuram pela aparência?
Temos o que elas buscam?
Se Jesus nos procurar, ficará decepcionado?

"Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,
temperança." (Gálatas 5:22)
3. A repreensão de Jesus:
“E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti!” (v.19b)



Jesus não aceita apenas aparências.
Quer aqueles que o adoram em espírito e em verdade.




Não se agrada de fariseus hipócritas.
próprio Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida.

“Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a
carne, mas segundo o espírito.” (Rm 8:1).
4. A justiça de Deus. A sentença.
“E a figueira secou, imediatamente.”(v.19c)




Jesus não se deixa enganar pelas aparências.
Este simbolismo efeito contra a nação judaica.
Apresentava apenas uma aparência religiosa e de aparências apenas e desprovida de frutos.

“Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do homem, porventura achará fé na
terra?” (Lc 18:8).
5. Falta de entendimento dos apóstolos.
“E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira?
Os discípulos ainda não haviam entendido a simbologia dos fatos.” (v.20)





Figueira representava a hipocrisia dos sacerdotes que viviam de aparências.
Deixaram os mandamentos de Deus para seguirem tradições.
O que estamos seguindo?
Estamos sendo enganados por tradições?

“Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade.” (Jo 4:24)
6. Jesus mostra o poder da fé.
“Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não
só fareis o que foi feito à figueira, mas, até, se a este monte disserdes: Ergue-te, e precipita-te no mar,
assim será feito;” (v.21)



Temos fé suficiente para falarmos de Jesus a alguém que vive abraçado às tradições?
Como adquirir fé?

“De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus.” (Rm 10:17)
“Porque, também, a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada
lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram.” (Hb 4:2)
7. Jesus ensina como receber bênçãos.
“E, tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. (v.22)




O que estamos precisando neste momento?
Qual nosso maior problema?
Quando Moisés e o povo estavam encurralados entre o exército de faraó e o mar vermelho, pela
fé de Moisés o mar se abriu.

