ESTUDO 01– FEVEREIRO

#rda.buscandodeus

BUSCANDO A DEUS EM TODO TEMPO
Ler no grupo Salmos 105.4

DESTAQUE
a. Versículo4

Recorram ao Senhor e ao seu poder; busquem sempre a sua presença.
INTRODUÇÃO
Esse Salmo fala sobre a história de Israel, trazendo a lembrança dos feitos de Deus no meio de Seu povo, deixando para nós
o ensinamento de como devemos considerar a grandeza e fidelidade do Senhor e buscá-lo em todos os momentos. Hoje em
dia podemos encontrar no meio do povo de Deus um descaso com relação ao valor que Deus realmente tem para cada Filho.
Na maioria das vezes Ele é tratado como se fosse o Gênio da lâmpada mágica, que está sempre perto, para que na hora que
precisarmos, seja ativado para agir. Mas o Salmista nesse texto direciona o povo a recorrer sempre ao Senhor, em todo
tempo, buscando a Sua presença continuamente, pois todo relacionamento para evoluir é necessário um investimento de
tempo de ambas as partes. Temos o hábito de buscar ajuda em pessoas, através das redes sociais, mas porque não
desenvolver o hábito de recorrer a Deus antes de buscar ajuda de alguém, buscando saber logo o que o Senhor tem para nós.
Quando olho para esse texto vejo, Deus fechando todas outras possibilidades e dizendo: Eu te criei, Eu sei o que tenho pra
sua vida, Eu estou aqui pra te ajudar a viver os meus projetos, Eu garanto a tua conquista, Eu tenho o que você precisa. E o
que geralmente acontece é que desprezamos tudo isso, desprezamos a Sua intervenção em nossas vidas. O Apostolo Paulo
em Filipenses 2.21, mostra-nos que as pessoas no tempo de Cristo não eram diferente do Povo de Israel quando diz: Pois
todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
Existe uma forma correta para buscar a Deus:
-Jeremias 29.13
Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
– A forma correta será quando o nosso coração estiver totalmente voltado para Deus,
- com sinceridade e verdade valorizarmos Sua presença..

Que garantia teremos de que se o buscarmos vamos encontra-lo:
- Mateus 7.7-8
"Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe; o que busca,
encontra; e àquele que bate, a porta será aberta
- Primeiro Jesus garante esse relacionamento;
- Segundo é que essa é a expectativa do coração de Deus por toda a Bíblia.

Essa busca traz para nós uma recompensa:
- Hebreus 11.6
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o
buscam.
- Conseguimos agradar a Deus e desfrutamos da Sua fidelidade;
- Recebemos entendimento e revelação de Quem Deus é.

Conversar no grupo:
Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam
o Senhor. 2 Timóteo 2:22
Pra você o que impede um Adolescente de buscar a Deus em todo tempo?Compartilhe.

Pergunta para autoexame:
Pelo quê você tem trocado a presença de Deus no seu dia-a-dia?

Olhem para o Senhor e para a sua força; busquem sempre a sua face.1 Crônicas 16:11

ESTUDO 02– FEVEREIRO

#rda.buscandodeus

BUSCANDO DEUS DE TODO CORAÇÃO
Ler no grupo Salmos 63.1

DESTAQUE
a. Versículo

Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente; a minha alma tem sede de ti! Todo o meu ser anseia por ti, numa
terra seca, exausta e sem água.
INTRODUÇÃO
O Salmista no texto acima consegue explicar quão grande é o seu amor por Deus, Lendo o texto completo percebemos uma
sequencia de declarações que expressam os sentimentos mais profundos entre a Criatura e seu Criador. Inicia o texto com
uma declaração de intimidade com uma necessidade de estar próximo, pois do contrário sua vida entraria em descontrole
pela falta de Deus. A isso alguns poderiam chamar de fanatismo religioso. Mas o fato é que ele não se contenta em apenas
saber que Deus existe, mas quer desfrutar de sua gloria e poder; não tem dificuldade em declarar quem o Senhor é; A sua
vida toda é para Glorificar o nome de Deus; sua satisfação está no relacionamento verdadeiro com Deus que não é negociado
por nada; a adoração e o louvor fazem parte do seu dia a dia; até no momento de descanso existe a necessidade de estar com
Deus como uma pessoa apaixonada que não tira a outra pessoa da cabeça; Tem a convicção de que é amado por Deus e isso
lhe traz paz, alegria e segurança. Não seria isso um bom exemplo a ser seguido? Será que não é esse relacionamento que
Deus espera ter com os seus Filhos?

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
Amar ao Senhor de todo Coração é um mandamento deixado por Jesus:
-Marcos 12.33
Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante
do que todos os sacrifícios e ofertas.
– Não podemos amar a Deus em partes,
- Mas é necessário uma consciência do que ele representa para nós.

Porque não podemos dar apenas uma parte da nossa vida:
- Lucas 16.13
"Nenhum servo pode servir a dois senhores; pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês
não podem servir a Deus e ao Dinheiro"
- Este é o mal do século, as pessoas estão se distraindo e dando as sobras de sua vida a Deus;
- Precisamos deixar bem definido as prioridades de nossa vida.

Esse é o desejo de Deus para com o Seu Povo:
- Josué 22.5
Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu de amar o Senhor, o seu Deus, andar em
todos os seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos, apegar-se a ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma".
- Deus não quer perfeição de nos porque não podemos ser perfeitos;
- O que Ele espera de nós é que o amemos de verdade.

Conversar no grupo:
Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7
Quando estivermos diante de Deus no dia do Juizo, você acha que alguém conseguirá explicar para Deus a razão da sua falta
de Amor á Deus? Compartilhe.

Pergunta para autoexame:
Como você tem expressado seu amor a Deus. Será que você toca o coração de Deus?

Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. 1 Coríntios 8:3

ESTUDO 03– FEVEREIRO

#rda.buscandodeus

BUSCANDO DEUS COM FÉ E ENTENDIMENTO
Ler no grupo Gálatas 2.20

DESTAQUE
a. Versículo

Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na
carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim.
INTRODUÇÃO
O texto em destaque, descrito por Paulo revela a Fé que trouxe uma mudança completa na sua forma de viver a vida. Paulo
apesar de ser um doutor da Lei não tinha um conhecimento verdadeiro sobre o Messias. Só após um encontro poderoso com
Cristo conseguiu compreender e discernir as verdades do Reino e se tornou um pregador ousado do Evangelho do Reino.
Quando o entendimento das coisas espirituais alcançou a vida de Paulo a sua Fé em Cristo se tornou o combustível para uma
vida de transformação e Poder em Cristo. Ele foi convocado por Cristo para servi-lo e o amor de Cristo o alcançou de tal
forma que ele abandonou todos seus conceitos e práticas antigas, vivendo a partir desse encontro em um novo estilo de vida.
O que me chama a atenção nesse texto é que a Fé, que fez, Paulo ser um exemplo de servo de Deus, não era baseada nas suas
próprias convicções. Mas estava respaldada na Fé que Cristo teve quando entregou a Sua vida em amor, por toda
humanidade. Ele acreditou no projeto de Deus para a humanidade. E seguiu o exemplo de Cristo, dedicando a sua vida na
pregação do Evangelho do Reino. Tiago2.26 diz: Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem
obras é morta. Nossa Fé e compreensão das coisas de Deus é vista diante do Senhor, se queremos alcançar o Seu coração
temos que ser verdadeiros no nosso relacionamento com Ele que resulta no nosso comportamento como Cristão.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia

A nossa Fé em Jesus tem o poder de levar-nos a outro nível:
-Marcos 11.22-26

E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus; Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no
mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas
que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis. E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso
Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as
vossas ofensas.

– A confiança em Deus move o sobrenatural;
- A Fé, anda junta ao arrependimento e perdão dos pecados.

Não podemos revelar Deus ao mundo sem Fé e entendimento de quem Ele é:
- Romanos 1.16-17
Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê; primeiro do
judeu, e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá pela fé.
- Entendimento sobre Deus é indispensável na pregação do Evangelho;
- Conhecimento de Deus é revelado ao homem pela Fé.

O que acontece com a pessoa que não busca entendimento em Deus e vive sem Fé:
- Efésios 4.18
Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração;
- Vive uma vida distante de Deus;
- Não consegue compreender as coisas celestes e eternas.

Conversar no grupo:
Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4

Ao seu ver, qual o padrão ou comportamento que um Adolescente precisa ter nos lugares para revelar que tem Fé em
Deus? Compartilhe.

Pergunta para autoexame:
Você tem revelado Deus ás pessoas através da Fé que você tem em Cristo?

Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. 1
Coríntios 14:20

ESTUDO 04 – FEVEREIRO

#rda.buscandodeus

BUSCANDO A DEUS SEM ENGANOS
Ler no grupo 2 Cronicas 7.11-18

DESTAQUE
a. Versículo
11 Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar

no templo do Senhor e em seu próprio palácio, 12 o Senhor lhe apareceu de noite e disse: "Ouvi sua oração, e escolhi este lugar
para mim, como um templo para sacrifícios. 13 "Se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem
o país ou sobre o meu povo enviar uma praga, 14 se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a
minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 15 De hoje em
diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. 16 Escolhi e consagrei este templo
para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. 17 "E se você andar segundo a
minha vontade como fez seu pai Davi e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, 18 firmarei
o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando lhe disse: ‘Você nunca deixará de ter um descendente para
governar Israel’

INTRODUÇÃO
Neste texto, está a resposta de Deus a oração do grande Rei Salomão filho do Rei Davi, que após ter construído o Templo e
transferido a arca para o Templo, ajoelha-se diante do altar do Senhor e ora diante do povo estabelecendo aquele lugar como
Casa do Senhor. Após despedir o povo, no secreto, Deus fala a Salomão no verso 12, dizendo ter ouvido a oração do Rei e que
aceitou essa Casa como lugar de reconciliação com seu povo. E que estará disposto a abençoar o povo mesmo quando estiver
irado com o pecado, desde que o povo arrependam-se dos seus erros e orem com humildade e sinceridade de coração, e lhes
serão perdoados os seus pecados e curada a terra das maldições trazidas pelo pecado. Dessa forma o Reino de Deus será
estabelecido nos dias de hoje também. Mt.4.17 – Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está
próximo o Reino dos céus.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
Deus se alegra quando confessamos nossos pecados:
- Lucas 15.7
Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não
necessitam de arrependimento.
– As pessoas acham que confessar os seus pecados é uma coisa ruim, mas a verdade é que é libertador,
- Deus sabe que somos pecadores, mas o pecado deve ser repugnante e rejeitado por nós.

Quando confessamos e abandonamos o pecado ele é destruido:
- Atos 3.19
"Arrependei-vos, pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados.
- O perdão é o que anula o poder do pecado;
- O arrependimento vem quando reconhecemos a gravidade do ato contra Deus e o próximo.

O engano do pecado atrasa a vida de uma pessoa:
- Proverbios 28.13
O que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericordia.
- A pior coisa não é desapontar as pessoas, mas desapontar Deus;
- Deus já sabe que pecamos, mas espera que venhamos a nos arrepender e abandonar o pecado.

Conversar no grupo:
Se confesarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.1João 1.9
Porque as pessoas tem tanta dificuldade para admitir que estão erradas e abandonar o seu erro.?Compartilhe.

Pergunta para autoexame:
Como está a base do seu relacionamento com Deus? Na verdade ou na mentira?

Produzi,pois, frutos dignos de arrependimento.Mateus 3.8

