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INTRODUÇÃO: 
 
Como podemos esquecer do inesquecível? É a pergunta que devemos fazer diariamente a nós mesmos! 
A nossa memória nos trai a cada dia. Como podemos esquecer o preço do sangue no calvário; a 
grandeza do seu eterno amor em nossa direção; e porque não dizer, daquele que nunca nos esqueceu? 
Um amigo, um negócio, um envolvimento ou uma distração qualquer pode a nos levar esquecer do que 
jamais deveria ser esquecido! Ele, com muito amor nos exortou a celebrar a Santa Ceia em memória, 
em lembrança dele até que ele venha a nos tomar para si. 
 
ESBOÇO: 
 
 

1. ALGUMA OBRIGAÇÃO COTIDIANA PODE NOS DISTRAIR: (Jo 21.3) “Disse-lhes Simão Pedro: Vou 
pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram, e subiram logo para o barco, e naquela 
noite nada apanharam. E, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não 
conheceram que era Jesus.” 

 
2. ALGUMA AGENDA SOCIAL PODE NOS PRIORIZAR: (Lc 17.21,24) “E nós esperávamos que fosse ele o 

que remisse Israel; mas, agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas 
aconteceram. E ele lhes disse: Ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram!” 

 
3. ALGUMA ACUPAÇÃO RELIGIOSA PODE NOS DESVIAR A ATENÇÃO: (Gl 3.1-2) “Ó insensatos gálatas! 

quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já 
representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou 
pela pregação da fé?” 

 
4. ALGUM ENVOLVIMENTO EMOCIONAL PODE NOS ABSORVER: ( Lc14.18-20) “E todos à uma 

começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo; rogo-te que me 
hajas por escusado. E outro disse: Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los; rogo-te que me 
hajas por escusado.  E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir.” 
 

 
CONCLUSÃO 
 

Devemos sempre lembrar os sacros ensinos e advertência de Jesus: o sinal sempre foi sinal pedido por 
incrédulos! Em toda a história, homens e mulheres no decorrer de sua incansável procura por um toque 
religioso, sempre buscaram um sinal e uma materialização do imaterial. Jesus rotulou essa multidão que 
andava à vândalo de um lado para o outro, em busca de uma experiência e algo novo e diferente, de 
multidão má e incrédula — "Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu, e disse: 
uma geração má e adúltera pede um sinal" (Mt 12:38,39). Lebremos-nos do que ele fez por nós e em nós! 
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