Procurando Jesus na Terra Santa
LIÇÃO 3

CRESCENDO EM NAZARÉ

COMEÇANDO EM COMUNIDADE
1. Apresente-se e diga aos demais alguns dos seus sonhos de infância,
daquilo que você gostaria de ser quando se tornasse adulto.
2. Você consegue pensar em uma pedra de tropeço que esteja lhe
impedindo de seguir em frente e desenvolver-se como gostaria.
Como se sente em relação a isso?
EXPLORANDO EM COMUNIDADE
Os japoneses tornaram mundialmente conhecido um tipo de
arvore bem pequeno que se chama Bonsai. Medimos sua altura
em centímetros ao invés de metros como as demais árvores. O
processo de seu cultivo faz com que ela não chegue nem perto de
atingir o seu potencial máximo de crescimento. Pelo contrario, de
maneira impressionante ela cresce tão somente para se tornar uma
árvore miniatura. A palavra “Bon-sai” (frequentemente escrita com
ortografia inadequada – bonzai ou bansai) é um termo em japonês
que literalmente quer dizer “plantado em um contêiner”. Esta forma
artística é derivada de uma prática chinesa de horticultura, da
qual alguns conceitos foram re-desenvolvidos sob a influência do
lição 3 crescendo em nazaré

www.aResposta.com.br

Budismo Japonês Zen. Prática que é tradicional nessa cultura há
mais de 1000 anos.
O objetivo final de cultivar um Bonsai é criar uma representação real
da natureza, mesmo que em miniatura, na forma de uma pequenina
árvore. As árvores Bonsai, não são meramente plantas geneticamente
modificadas para se tornarem anãs, na verdade, qualquer espécie de
árvore pode ser usada para o cultivo de um Bonsai.
Para se obter uma arvorezinha dessas, é necessário retirá-la do solo
assim que seu broto aponta pra fora da terra. A raiz principal e
algumas das raízes secundarias são retiradas ou amarradas antes que
a muda seja replantada. Dessa forma, o cultivador propositalmente
limita a habilidade das raízes de se alastrarem e aprofundarem no
solo e assim obterem nutrientes suficientes para ter crescimento
normal. A árvore fica paralisada.
3. Em sua opinião, quais seriam as raízes de um relacionamento?
ESTUDANDO EM COMUNIDADE assista o vídeo “Crescendo em Nazaré”
4. Quais foram os quatro aspectos do crescimento de Jesus?
a) _______________________ b) ________________________
c) _______________________ d) ________________________
5. Como podemos cultivar um relacionamento profundo com Jesus?
a) _______________________ b) ________________________
c) _______________________ d) ________________________
REFLETINDO EM COMUNIDADE
6. O que significa para você “Crescer em Estatura e Graça perante
o Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo”?
7. No seu ponto de vista, qual foi o ponto mais interessante do
programa de hoje?
8. Como os seguintes textos bíblicos contribuem para a mensagem
de hoje? Hebreus 5:12-14 e 2Pedro 1:5-8
AGINDO EM COMUNIDADE
9. Que lições você aprendeu nesse estudo?
10. Como você pode compartilhar o que aprendeu com outros?
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