ESTUDO 01 – OUTUBRO

#rda.alcançandovidas

FORJADO PARA SER REPRESENTANTE DE DEUS
Ler no grupo Mateus 14.22-23

DESTAQUE
a. Versículo 22-23
Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro
lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao
anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas,
porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram
andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma! " E gritaram de medo. Mas Jesus
imediatamente lhes disse: "Coragem! Sou eu. Não tenham medo! " "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao
teu encontro por sobre as águas". "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na
direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!
" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: "Homem de pequena fé, porque você duvidou? "Quando
entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o
Filho de Deus".

INTRODUÇÃO
O tempo em que Jesus andou com seus discípulos aqui na Terra, foi um tempo de Grandes ensinamentos sobre quem
realmente era Jesus. Particularmente no texto acima podemos extrair valores através desse acontecimento na vida dos
discípulos daquela época, que estão ligados ao conhecimento que nós precisamos ter hoje sobre a pessoa do nosso Salvador.
A primeira observação é que Jesus rompeu com o tempo e a distância para chegar onde os discípulos estavam, em seguida
os discípulos não reconheceram seu Mestre, mesmo assim Jesus os incentivou a comprovar a Sua presença levando Pedro a
viver uma experiência sobrenatural através de seu Mestre. O novo de Deus quando se apresenta a nós pode inicialmente nos
aterrorizar, mas quando descobrimos quem Jesus é somos impulsionados a experimentar a vida no sobrenatural ao Seu
lado. Somos chamados por Deus para alcançarmos as vidas através do Evangelho, que é o Poder de Deus, podemos dizer que
esse mundo é o Mar, o barco poderíamos dizer ser a nossa vida, o lugar onde apoiamos o que somos, mas Jesus nos convida
a abandonarmos a nossa vida, e andarmos em sua direção, assim conheceremos o Seu Poder e poderemos anuncia-lo com
mais propriedade.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
Devemos confiar em Jesus pois de suas mãos recebemos todo Poder:
- Lucas 10.19

Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo; nada lhes fará dano.
– Não precisamos ter medo, pois Ele é soberano sobre tudo e todos..
- Ele nos dá autoridade contra o inimigo.
Somos guiados por Deus na tarefa de promover libertação através da Cruz de Cristo:
- Salmos 78.53

Ele os guiou em segurança, e não tiveram medo; e os seus inimigos afundaram-se no mar.
- Deus é o maior interessado no Resgate de uma vida;

- Ele nos guia e destrói os inimigos
Somos portadores das Boas novas de Deus:
- João 13.20

Eu lhes garanto: Quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo; e quem me recebe, recebe aquele que me
enviou".
- Deus nos envia como Seus Representantes;

- A Garantia do sucesso dessa mensagem está em Cristo.
Conversar no grupo:
Qual a sua dificuldade na Missão de ser um Representante de Cristo nesse tempo em que você vive? Compartilhe algo
sobrenatural que você já viveu com Deus.
Pergunta para autoexame:
Numa escala de 0 á 10 que nota Jesus te daria olhando para a confiança que você tem Nele?

Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento; o
temor do Senhor é a chave desse tesouro. Isaías 33:6

ESTUDO 02 – OUTUBRO

#rda.alcançandovidas

ESCOLHIDO COMO REPRESENTANTE DE DEUS
Ler no grupo João 14.12-14

DESTAQUE
a. Versículo 12-14
Digo-lhes a verdade: Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do
que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado
no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei".

INTRODUÇÃO
Muitas pessoas que dizem ser discípulos de Jesus tem se acovardado na hora de fazer o que foi estabelecido por que Cristo
que seria nossa responsabilidade “Fazer discípulos de todas as nações”, alegando ter medo, não saber se comunicar, ser
tímido entre outras coisas, acreditando em mentiras que cada vez mais, os impede de cumprir o propósito de sua existência
gerando Cristãos frustrados com a vida, infrutíferos no Reino, que não conseguem crescer em um amadurecimento espiritual
e nem no Conhecimento de nosso Senhor Jesus. Mas nesse texto de João, nosso Mestre revela a verdade a nosso respeito e
sobre a nossa missão nessa Terra. Que se o que fazemos vai trazer a revelação de quem Deus é, podemos contar com a Sua
ajuda para mover o Sobrenatural na vida das pessoas alcançadas. Deus sabe que não somos perfeitos. E conhece bem os
nossos limites, mas o que Ele deseja encontrar em nós é Fé, confiança em sua Pessoa e dependência em Sua Presença. Jesus
nos disponibiliza a condição de fazermos coisas grandes em Seu nome, como representantes Dele nas situações mais
adversas da vida. Ele não restringe, lugares, tempo e nem situações. Apenas que se for para o Pai ser glorificado será feito.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
Como saber o que deve ser feito:
- João 14.26-27
Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o
que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações,
nem tenham medo.
– Não temos como saber a necessidade real das pessoas,
- Mas precisamos entender que o Espírito Santo é Deus em nós.
Não deve haver dúvidas sobre a nossa tarefa em Cristo:
- Apocalípse 1.6

E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo o sempre! Amém.
- Nos somos os embaixadores do Reino de Deus;

- Como sacerdotes temos a tarefa da reconciliação do perdido a Deus.
Como ter a certeza se Deus está mesmo me auxiliando:
- João 10.14

Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas; e elas me conhecem;
- É necessário uma aliança de intimidade com Deus,

- É necessário sentir o que Deus sente e amar o que Deus ama, é necessário ser um com Ele.
Conversar no grupo:
Como você identifica a voz do Espírito Santo lhe guiando, você tem reconhecido a voz do seu Pastor e tem lhe seguido?
Compartilhe.
Pergunta para autoexame:
O que você tem pedido a Deus e realizado, promove seus interesses pessoais ou tem Glorificado a Deus?

Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31

ESTUDO 03 – OUTUBRO

#rda.alcançandovidas

REMOVENDO OS EMPECILHOS
Ler no grupo Mateus 16.24-26

DESTAQUE
a. Versículo 24-26
Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me;
Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á.
Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma?

INTRODUÇÃO
Na Bíblia podemos encontrar vários textos Deus falando sobre a facilidade que seu povo tem em se desviar de Seus propósitos, como em
Oséias 11.7 quando diz:” Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim; ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta” e
mostra como é grave a consequência em desviarmos da Sua vontade, pois quando nos apartamos do Senhor a consequencia é morremos
na nossa iniquidade em uma vida seca, vazia e sem sabor. E cabe a nós a responsabilidade de não nos deviarmos da vontade de Deus como
também a de advertir o ímpio de seu mal caminho. E para que essa advertência surta efeito, precisamos pregar o reino com toda liberdade
sem nenhum impedimento. Para tanto o temor ao Senhor nos dará sabedoria e inteligência para nos afastarmos do mal.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
Até que ponto somos responsáveis pelo outro:
- Ezequiel 3.17-21

Filho do homem: Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel; e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte.
Quando eu disser ao ímpio: Certamente morrerás; e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para
salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniqüidade, mas o seu sangue, da tua mão o requererei. Mas, se avisares ao ímpio, e ele não se
converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniqüidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o
justo se desviar da sua justiça, e cometer a iniqüidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá: porque tu não o avisaste, no seu pecado
morrerá; e suas justiças, que tiver praticado, não serão lembradas, mas o seu sangue, da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para
que não peque, e ele não pecar, certamente viverá; porque foi avisado; e tu livraste a tua alma.

– Nossa responsabilidade é falar sobre o pecado, a justiça e o juízo de Deus ás pessoas
- Prestaremos contas disso a Deus.
O que deve ser feito para remover os empecilhos trazidos por nossas iniquidades:

- 2 Crônicas 7.14
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.
- Humilhar-se, oração, amor a Deus e arrependimento tocam o coração de Deus.

- O perdão e a cura devem ser buscado.
Como fazer para não amontoar impedimentos na relação com Deus:

- Jeremias 32.40
E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem; e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem
de mim .
- Temer a Deus em todos os momentos nos livrará de nós mesmos,

- Confiar no seu favor e no seu perdão nos ajudará a vencer todos os obstáculos que surgirem.
Conversar no grupo:
Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? diz o Senhor DEUS; Não desejo antes que se converta dos seus caminhos, e viva? Ezequiel
18:23

O fato de não estamos sendo úteis na mudança de rumo das pessoas a nossa volta, olhando para esse texto acima, chega a
ser para nós um empecilho, visto que estamos deixando de fazer a vontade de Deus no que se refere a fazer discípulos?
Compartilhe sua opinião.
Pergunta para autoexame:
Hoje Deus encontraria em você algo que pudesse lhe impedir de entrar no seu Reino?

Pregando o reino de Deus, e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo,
sem impedimento algum. Atos 28:31

