ESTUDO 01– MARÇO

#rda.entendendootempodeus

VIVENDO O TEMPO DE DEUS
Ler no grupo Eclesiastes 3.1

DESTAQUE
a. Versículo

Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
INTRODUÇÃO
O tempo de Deus chama-se Eternidade, o nosso hoje é apenas um dia dessa eternidade que jamais se repetirá. Por isso deve
ser apreciado e vivido da melhor forma possível. Paulo diz lá em Efésios 5.16 - Remindo o tempo; porquanto os dias são
maus. Fazendo-nos refletir, sobre com estamos vivendo este tempo, a serviço de Deus ou a serviço do mal? Paulo disse a
Timóteo: Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, Sem afeto natural,
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos
dos deleites do que amigos de Deus, Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te.
2 Timóteo 3:1-5. Muitas vezes desperdiçamos nosso tempo, como se não tivesse valor. Mas a verdade é que Deus nos dá esse
tempo de vida aqui na Terra para revelarmos a Sua Glória. Logo o tempo não é nosso para fazermos o que bem entender,
mas é o tempo de Deus para nós. E vamos prestar conta dele. Nesse tempo todo o propósito de Deus deve ser cumprido
através de nós.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
Todos prestaremos conta sobre o que fazemos no tempo que temos de vida:
Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio; porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra.
Eclesiastes 3:17
– Não adiantará dizer a Deus que não fez porque não sabia;
- O tempo que temos é para a Glória Dele, por isso deve ser bem aproveitado.

Todos os dias é uma oportunidade para viver os propósitos de Deus:
Olhai, vigiai e orai; porque não sabeis quando chegará o tempo.
Marcos 13:33
- Olhando a nossa volta vamos perceber a necessidade, não podemos fechar os olhos;
- E mesmo quando não souber, podemos orar e Ele nos dará entendimento.

O discípulo de Jesus precisa estar atento as coisas que são eternas:
E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono; porque a nossa salvação está agora mais perto de nós
do que quando aceitamos a fé.
Romanos13:11
- Viver com Deus nos dá o privilegio de ter uma vida abundante e cheia de aventura;
- O tempo que temos aqui, definirá onde passaremos a eternidade.

Conversar no grupo:
E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me.
Porque, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará.
Porque, que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo?
Lucas 9:23-25

Você já parou pra vê os propósitos de Deus na sua vida? Compartilhe.

Pergunta para autoexame:
Que gloria você tem revelado? A dos homens ou a de Deus?

E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9

ESTUDO 02– MARÇO

#rda.entendendootempodeus

MEU TEMPO PARA GLORIA DE DEUS
Ler no grupo 1Pedro 4.2

DESTAQUE
a. Versículo

Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos
homens, mas segundo a vontade de Deus.
INTRODUÇÃO

O Apostolo Paulo diz aos Coríntios: Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa,
fazei tudo para glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 . Esse texto nos revela que tudo o que fazemos até
mesmo uma simples refeição diária precisa revelar a Glória de Deus. Sabemos que todos nós temos um
tempo determinado para escrever a nossa história nessa terra. Tempo esse que tem se tornado muito
breve para alguns. E essa história precisa ser marcada pela Glória de Deus em nossa vida. As pessoas
que estão a nossa volta necessitam reconhecer a Glória de Deus a partir de nossa história. E o Deus que
está conosco é um Deus de Triunfo, de Vitória, de Poder, de Sabedoria, de Paz, de Misericórdia, um Deus
Forte e de Amor. E para conseguirmos revelar um Deus tão maravilhoso na nossa natureza pecaminosa,
requer uma dedicação continua e um compromisso genuíno com esse Deus, para que, então possamos
revela-Lo, e isso requer o bom uso do nosso Tempo.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
Porque as pessoas vivem a sua vida como se Deus não estivesse presente:
Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz
do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4
– Por não terem o conhecimento de Deus as pessoas andam na incredulidade;
- Satanás trabalha tentando atrapalhar a pregação do Evangelho para que as pessoas continuem cegas.

Podemos mudar esse quadro falando das Boas Novas:
E dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no
evangelho. Marcos 1:15
- Investindo nosso tempo e nossa vida para revelar Deus em todos os lugares com nosso testemunho;
- Pregando o Evangelho que ama o pecador e abomina o pecado.

Temos uma postura dado por Deus, nosso tempo já está comprometido:
E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai; a ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Apocalipse 1:6
- Temos que ser embaixadores do Reino trazendo o governo de Deus a essa Terra;
- Como sacerdotes temos a obrigação de levarmos as pessoas a santidade e ao compromisso com esse Deus.

Conversar no grupo:
Compartilhe quais são os empecilhos que te impedem de organizar o seu Tempo e viver na Glória de
Deus. E quais as mudanças que você se propõe a fazer na sua vida para retomar o tempo perdido.

Pergunta para autoexame:
O que você está esperando para viver na Glória de Deus?

Deleitar-se-á no Todo Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Jó 27:10

