ESTUDO 01– MAIO

#rda.minharesponsabilidade

MINHA VIDA MINHA, MINHA RESPONSABILIDADE
Ler no grupo Romanos 14:7-12

DESTAQUE
a. Versículo
Nenhum de nós vive para si, e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor; se morremos, morremos para o
Senhor. Quer vivamos quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que morreu Cristo e retomou a vida, para ser o
Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Por que julgas, então, o teu irmão? Ou por que desprezas o teu
irmão? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus. Porque está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de
mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará glória a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.

INTRODUÇÃO
Responsabilidade é o dever de arcar com as consequências do próprio comportamento ou do comportamento de outras
pessoas. Responsabilidade não é somente obrigação, mas também a qualidade de responder por seus atos individual e
socialmente. Desde o início da história da humanidade em Gênesis, os humanos tem o costume de atribuir a outros a culpa
dos seus erros. E isso é proveniente das escolhas que fazemos. Quando Deus planejou, Ele colocou parâmetros para que
pudéssemos acertar. Os conselhos dos pais e as instruções da Palavra devem ser considerados como base, na hora de
agirmos ou tomarmos alguma decisão. E quando isso não acontece consequentemente erramos, e devemos lembrar que
prestaremos contas do que estamos fazendo com a nossa vida. Pois não podemos esquecer, quem somos em Cristo e do Seu
propósito para nossas vidas.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
A maior de todas as responsabilidades:
Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o
homem. Eclesiastes 12:13
– Temor a Deus nos ajudará a não cometermos erros;
- Guardar os mandamentos de Deus nos levará a fazer o que é correto;

A responsabilidade de uma vida com Deus é individual:
Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a
bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Salmos 27:4
- O maior de todos os pecados é o de viver a vida distante de Deus desprezando o Seus amor;
- Quando assumimos a responsabilidade de vivermos para Sua Glória, recebemos o Seu favor.

Cristo nos deixou uma responsabilidade:
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Marcos 8:35
- Muitas pessoas estão perdidas por viver a vida sem responsabilidade, fazendo o que tem vontade;
- Cristo nos deixou uma responsabilidade, que é anunciar a sua Salvação.

Conversar no grupo:
Compartilhe: Seu modo de viver e agir está baseado nos conselhos de seus pais e na Palavra de Deus?
Compartilhe sobre onde você irá chegar com a forma em que está vivendo a vida.

Pergunta para autoexame:
Você sabia que é responsável pelo seu futuro? O que tem feito para ter um futuro seguro e feliz?

Estejam também vocês preparados, porque o Filho do homem virá numa hora em que não o
esperam. Lucas 12.40

ESTUDO 03– MAIO

#rda.minharesponsabilidade

MINHA ESCOLA, MINHA RESPONSABILIDADE
Ler no grupo Mateus 5:13-16

DESTAQUE
a. Versículo
Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora, e
ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte; Nem se
acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a
vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.

INTRODUÇÃO
A escola é um lugar de aprender sobre várias coisas, lá passamos uma grande parte da nossa vida. Com isso muitas coisas
são absorvidas na formação de nosso caráter. Mas hoje em dia a escola tem sido utilizada para ensinamentos que destroem
a vida de jovens e adolescentes como as drogas, prostituição, vícios, rebeldia, desrespeitos entre outras. Coisas que são
trazidas de fora para dentro das escolas e que precisam ser trazidas a luz da Palavra de Deus. Paulo diz: Ninguém vos engane
com palavras vãs; porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus
companheiros. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor; andai como filhos da luz (Porque o fruto do
Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade); Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras
infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Efésios 5:6-12. Sabemos
que é necessária uma intervenção para que as escolas possam realmente executar o seu papel de Cidadania sem as
interferências que tem sofrido. Mas essa é uma intervenção divina, movida pelo Espirito Santo junto com os seus servos ali
plantados. Hoje como alunos temos essa responsabilidade.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
O fato de ser povo de Deus, nos dá a responsabilidade de sermos exemplos:
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que
vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz; Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus; que
não tínheis alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros,
que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma; Tendo o vosso viver honesto entre os gentios;
para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que
em vós observem. 1 Pedro 2:9-12
– Não ceder aos nossos desejos carnais é nossa responsabilidade;
- Viver honestamente principalmente na escola é uma grande responsabilidade;

O testemunho adequado á Palavra de Deus vai promover a salvação na escola:
Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para glória de Deus. Portai-vos de modo que não
deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando
o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. 1 Coríntios 10:31-33
- Precisamos considerar o impacto que as nossas atitudes estão causando na vida do outro;
- Precisamos lembrar que a nossa vida deve ser agradável aos outros pois somos servos de Deus.

Andar com dignidade afastando-se do pecado é nossa responsabilidade:
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados; E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo
por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação, e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie
entre vós, como convém a santos; Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convêm; mas antes, ações de graças.
Porque bem sabeis isto: que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de
Deus. Efésios 5:1-5
- Devemos seguir a moda de Deus e não a do mundo;
- Não devemos nos envolver em conversas impuras, bagunças, brincadeiras de mal gosto que desagradam a Deus.

Conversar no grupo:
Compartilhe: Seu modo de viver e agir na escola contribuem com o crescimento do Reino? Fale sobre alguns
acontecimentos na escola que precisam ser modificados para que Cristo seja conhecido.

Pergunta para autoexame:

A sua escola é sua responsabilidade. O que você fará para mudar as coisas por lá?
Estejam também vocês preparados, porque o Filho do homem virá numa hora em que não o esperam. Lucas 12.40

ESTUDO 04– MAIO

#rda.minharesponsabilidade

MINHA CIDADE, MINHA RESPONSABILIDADE
Ler no grupo Neemias 1:1-4

DESTAQUE
Versículo
As palavras de Neemias, filho de Hacalias: No mês de quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Hanani,
um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os
sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: "Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão
lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas
pelo fogo". Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus.

INTRODUÇÃO
Neemias foi copeiro do Rei Artaxerxes e governador de Jerusalém. Foi o reconstrutor da cidade de Davi, a cidade que passou
mais de um século debaixo de escombros. Ele levantou os muros da cidade em apenas cinquenta e dois dias, apesar de
escassez de recursos, do desânimo do povo e dos constantes ataques do inimigo. Quando soube que a cidade de Jerusalém
estava assolada por grande miséria e o seu povo vivendo debaixo de opróbrio, Neemias chorou, orou, jejuou, mas também
se dispôs a agir e ao agir, fê-lo com tamanha sabedoria. Ele falou com Deus e com o rei da Pérsia. Ele buscou os recursos do
céu e os tesouros da terra. Foi um homem que tinham intimidade com os céus e sabedoria para lidar com os problemas da
terra. Neemias foi um homem de oração e de ação. Ele orava e agia. Ele confiava em Deus e trabalhava.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
Cristo em nós promove indignação pelo mal que destrói nossa cidade:
Ninguém vos engane com palavras vãs; porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Portanto, não sejais seus companheiros. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor; andai como filhos da
luz (Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade); Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não
comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe.
Efésios 5:6-12
– Neemias interrompeu uma cultura de corrupção em sua cidade com integridade;
- Assumiu a responsabilidade em reconstruir o que havia sido destruindo;

A força de Neemias estava no temor a Deus e conhecimento de quem é Deus:
Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do
conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual; Para que possais andar dignamente diante do
Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus; Colossenses 1:9,10
- Mudar a realidade de uma cidade depende da interferência de Deus através de pessoas de Fé;
- Neemias era apenas um copeiro, mas não olhou para quem era e sim para quem Deus é.

Houve em Neemias uma preocupação em saber como estava sua cidade:
Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável,
tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4.8
- Deus poderia ter usado qualquer outra pessoa, mas achou Neemias demonstrando interesse por sua cidade;
- Nossos pensamentos precisam estar alinhados com os de Deus.

Conversar no grupo:

Compartilhe: Quais as coisas que estão acontecendo na nossa cidade e em nosso País que tem te deixado
indignado? O que você está fazendo para interferir?

Pergunta para autoexame:
Você considera que Deus pode te usar para trazer mudanças significativas em sua geração?

E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em
Espírito. Gálatas 5:24

