ESTUDO 02 – MAIO

UMA RAZÃO PELA QUAL VIVER - MEU SEMELHANTE

#rda.onereasonswhy

Ler no grupo Salmos 15:1-5

DESTAQUE
Versículo
Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e
pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante
e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que
mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro nem aceita suborno
contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado!

INTRODUÇÃO
Estamos vivendo um tempo de muita solidão, onde as pessoas se ofendem com muita facilidade e também sentem grande
dificuldade em expressar amor pelas pessoas próximas. Isso é muito forte dentro dos lares, crianças e adolescentes buscam viver
em um mundo só seu, dentro de seu quarto. Vivendo sozinho seus conflitos e dúvidas e acabam se refugiando no lugar errado ou
com as pessoas erradas. Pais acabam deixando isso para trás como se fosse algo natural dessa geração. E muitas pessoas tem sido
alvo do inimigo devido a essa falha no caráter cristão que nos inspira a viver de forma totalmente contrária seguindo os padrões
que a bíblia orienta sobre aquele que vive em Deus através de Cristo Jesus. Jesus é a razão da nossa vida aqui na Terra, logo temos
que seguir seus passos, pois quando habitou na Terra viveu para nos deixar o padrão de seu caráter e fez do homem a sua maior
motivação para suportar todas as aflições para que o homem pudesse ter vida abundante.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
O TRATAMENTO QUE DAMOS AS PESSOAS REVELA O QUE ESTÁ EM NOSSO INTERIOR
Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma
profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e
uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si
mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a
mesma de Cristo Jesus

.

Filipenses 2:1-5

- Quando o nosso coração está bem, percebemos o valor que tem as pessoas a nossa volta.
- A harmonia nos relacionamento proporciona Paz interior a ambos.
A PESSOA QUE NÃO SE IMPORTA COM O BEM DO AMIGO, É MAIS PERIGOSA DO QUE O INIMIGO
O homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão, e o que
espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Provérbios 16:27-29
- É saber que tipo de influência estamos recebendo das pessoas que dizem ser amigas;

- Nossa posição diante de nossos amigos precisa ser de alguém abençoador.
EXISTE UMA POSTURA PARA QUEM QUER VIVER FELIZ NA TERRA
Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam
misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal nem insulto com insulto; pelo contrário, bendigam; pois para isso
vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois, "quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua
língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz com perseverança. 1 Pedro 3.8-11

– Muitas pessoas querem ser feliz, mas não estão dispostas a fazer as pessoas a sua volta se sentirem bem;
- Pedro nos estimula a tratarmos nosso próximo de maneira honrosa, com no mínimo respeito.

Conversar no grupo:

O homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de
toda palavra inútil que tiverem falado. Mateus 12:35,36

Olhando para esse texto, na sua opinião, Você tem conseguido ser uma pessoa boa ou má para o seu semelhante? Que tratamento você dá
aos seus amigos, familiares e líderes? Suas palavras tem influenciado a vida dos que te ouvem, de que forma? compartilhe.

Pergunta para autoexame:

Você encontra nas pessoas que você ama, motivação para avançar nas lutas e ser feliz ou costuma justificar que as pessoas
são culpadas de seus fracassos?

ESTUDO 03 – MAIO

UMA RAZÃO PELA QUAL VIVER – FAMÍLIA BLINDADA

#rda.onereasonswhy

Ler no grupo Salmos 91:1-16

DESTAQUE
Versículo
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio
e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as
suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio; a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor
da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia.
Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará, e verá o castigo dos
ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus
anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos; com as mãos eles o segurarão, para
que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra; pisoteará o leão forte e a serpente. "Porque ele me ama,
eu o resgatarei; eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade
estarei com ele; vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação.

INTRODUÇÃO
Família blindada é um projeto de Deus que tem como base uma casa edificada em Deus. Bem sólida em seus valores, resistente
ás tentações, protegida pelo amor. A condição que Deus coloca para termos a nossa família protegida é se fizermos do Senhor o
nosso refúgio. Em toda a história a fraqueza do povo de Deus estava em se afastar de Deus se prostituindo com outros deuses
pagãos. Hoje quando permitimos as influencias desse mundo ocuparem os espaços em nossas casas a na nossa família, estamos
abrindo agenda para a ruína daqueles que mais amamos. É uma questão de tempo para serem assolados com a destruição.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
UMA CASA FORTE É AQUELA QUE CONDUZIDA PELA VONTADE DO SENHOR JESUS
Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil
a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor
concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos
do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles! Não será humilhado
quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmos 127:1-5

- Uma família bem instruída na Palavra e orientada pelo Espírito Santo não será abalada.
- Paz e tranquilidade terá nessa casa e prosperidade em sua descendência.
DEUS ESTÁ OLHANDO O PROCEDER DAS FAMÍLIAS PARA CONCEDER A SUA BENÇÃO

E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus
caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos
e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja
nela perpetuamente; e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. 2 Crônicas 7:14-16
- O projeto de Deus é abençoar todas as famílias, mas esta benção está condicionada as nossas ações;

- Os olhos e ouvidos de Deus se abrem para nossa família quando começamos corrigir os erros.
AQUELE QUE VIVER NO TEMOR DO SENHOR FLORECERÃO
Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano; plantados na casa do Senhor, florescerão nos
átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é
justo. Ele é a minha rocha; nele não há injustiça. Salmos 92:12-15

– Muitas pessoas querem viver em Paz e harmonia em suas casas, mas não estão querendo correção;
- Quando a vontade de Deus é praticada os resultados são extraordinários.

Conversar no grupo:

Na sua opinião, o que está faltando em sua família para que seja blindada contra as investidas do inimigo? O que precisa ser feito para
corrigir os erros? Que tipo de oração precisa os membros de sua família? compartilhe.

Pergunta para autoexame:

Que contribuição você tem dado para tornar a sua família uma família blindada?

