ESTUDO 01 – AGOSTO

#rda.vivendoonovodedeus

O QUE DEUS TEM DE NOVO PARA NÓS
Ler no grupo Hebreus 8:8-13

DESTAQUE
Versículo
Deus, porém, achou o povo em falta e disse: "Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com
a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os
tomei pela mão para tirá-los do Egito; visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles", diz o
Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias", declara o Senhor. "Porei minhas leis em
suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu
próximo nem ao seu irmão, dizendo: ‘Conheça ao Senhor’, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. E
eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados". Chamando "nova" esta aliança, ele tornou antiquada
a primeira; e o que se torna antiquado e envelhecido, está a ponto de desaparecer.
.

INTRODUÇÃO
Desde a Criação do mundo Deus interage com o povo que Ele criou de várias formas. No texto acima podemos encontrar
mais uma vez Deus interagindo com o seu povo, através de uma Nova aliança que seria diferente da que Ele fez quando tirou
o povo da escravidão do Egito. Mesmo tendo Deus realizado grandes coisas aquele povo não foi suficiente ao povo para
manter-se fiel. Então Deus não desistiu de seus planos de relacionar-se com o homem, e decidiu interagir diretamente na
mente e no coração do homem através de Seu Santo Espírito habitando em nós. O conhecimento de Deus deixou de ser
através de ensinamentos de profetas de Deus e passou Deus a nos guiar intimamente, quando nos escolheu por sua morada.
Logo podemos dizer que o novo de Deus se resume em tudo que ele pode fazer em nós e através de nós através de seu Filho
Jesus nosso Senhor.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
Viver novas experiências na vida cristã faz parte do planos de Deus:
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas!
2 Coríntios 5:17-17
– As pessoas se convertem a cristo, mas não querem mudanças em suas vidas;
- Para viver coisas novas tem que fazer coisas novas;

Ele é quem nos guia por um novo caminho:
Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho
que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim,
aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos
purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Hebreus 10:19-22
- Muitos passam a vida toda querendo chegar em algum lugar, mas o caminho certo encontramos em Deus;
- Para segui-Lo precisamos de um coração sincero e confiança Nele.

Está em Cristo sem novidade de vida nos trará danos piores:
Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. 2Pedro2.20
- Cristo se deu por nós para que tivéssemos vida plena, mas se isso não é suficiente estamos rejeitando seu amor;
- Deus tem uma vida abundante, mas ás vezes escolhemos viver dominados pelas circunstâncias.

Conversar no grupo:
Compartilhe: O que, a seus olhos seria viver em novidade de vida? Qual a sua dificuldade de viver uma
nova vida e desfrutar de coisas novas em Deus se quem te guia é o Espírito Santo.

Pergunta para autoexame:
As pessoas a sua volta estão percebendo mudanças em sua vida?

Pois, por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus.Galatas 2.19

ESTUDO 02 – AGOSTO

#rda.vivendoonovodedeus

COMO VIVER O NOVO DE DEUS
Ler no grupo Lucas 5:36-39

DESTAQUE
Versículo
Então lhes contou esta parábola: "Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha; se o fizer, estragará a
roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas;
se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser
posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: ‘O vinho velho é
melhor!

INTRODUÇÃO
Viver coisas novas em Deus é o desejo de todos cristãos, mas quando nos deparamos em ter que abrir mão do antigo ou da
antiga forma de viver o comodismo toma conta e acaba sendo a melhor opção deixar as coisas como estão, mas isso é para
os que vivem apenas por uma religião. Porque para seguir uma religião mudar alguns hábitos e costumes na maioria das
vezes não vale muito a pena. Mas quando consideramos viver por Cristo e em Cristo as coisas tomam um rumo diferente,
pois para vivermos a vida de Deus precisamos abrir mão da nossa própria vontade, para fazer a vontade de Deus que na
maioria das vezes é contrária a nossa. Nessa parábola deixa isso muito claro, que se alguém quer viver coisas novas precisa
apresentar-se em novidade de vida. Mudança e transformação são palavras de ordem para que quer viver coisas novas em
Deus. E estar aberto a fazer coisas em Deus que nunca fizera antes é o primeiro passo para experimentar o novo de Deus em
sua vida.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
QUAIS MUDANÇAS SÃO NECESSÁRIAS PARA VIVER O NOVO DE DEUS?
Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos,
a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em
santidade provenientes da verdade. Efésios 4:22-24
- Despir-se do velho homem, da antiga natureza carnal;
- revestir-se do novo homem, nascer em uma vida movida pelo Espírito Santo, considerar a vida espiritual.
QUAIS NOVOS HÁBITOS TEMOS QUE ADQUIRIR SE CONSIDERARMOS VIVER O NOVO DE DEUS?
Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de
Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está
escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com
ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão,
desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência,
as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira,
indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram
do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu
Criador. Colossenses 3:1-10
- Manter seus pensamentos naquilo que é agradável a Deus e não nas coisas que tem valor apenas nessa terra;
- Rejeitar as práticas pecaminosas, para manter firme o seu relacionamento com Deus.
QUAL A RECOMPENSA DE VIVER O NOVO DE DEUS?
Então Pedro lhe respondeu: "Nós deixamos tudo para seguir-te! Que será de nós? " Jesus lhes disse: "Digo-lhes a verdade: Por
ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram
também se assentarão em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs,
pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros
serão últimos, e muitos últimos serão primeiros". Mateus 19:27-30
– Receberão a recompensa por todo sofrimento de forma abundante;
- Receberão vida eterna;

Conversar no grupo:
Compartilhe: Em Mateus 16:24-27 Jesus diz que quem quer seguí-lo tem que nergar-se a si mesmo perder a vida para seguilo. Na sua opinião seria isso possível a um adolescente? O que moveria um adolescente abrir mão de viver a sua juventude
somente para agradar a Deus?

Pergunta para autoexame:
Você tem considerado viver a sua vida ou abre mão das suas vontades para submeter-se a Deus?

OREM PELO RESGATE RDA

ESTUDO 03 – AGOSTO

#rda.vivendoonovodedeus

ANDAR POR UM CAMINHO NOVO
Ler no grupo João 14:4-6

DESTAQUE
Versículo
Vocês conhecem o caminho para onde vou". Disse-lhe Tomé: "Senhor, não sabemos para onde vais; como então podemos saber
o caminho? " Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim .

INTRODUÇÃO
Tomé nesse texto representa os muitos tipos de discípulos que dizem ser seguidores de Cristo, sabem que ele existe, mas
não conseguem compreender aquilo que de fato Jesus está falando. Naquele tempo o Espírito Santo ainda não tinha descido
para trazer entendimento das coisas espirituais a Tomé sobre Jesus e suas limitações humanas só conseguiram enxergar o
tempo e o lugar nessa Terra aquilo se pode ver. Jesus estava falando de coisas espirituais sobre a vida e de como chegar até
o Pai, e aquilo era novo a Tomé sua mente humana não conseguia alcançar. Hoje Jesus continua falando através da sua
Palavra, mas muitos continuam sem entender, andando pelos seus próprios caminhos, mas nesse texto Jesus nos convida
andarmos por Ele para que possamos conhecer coisas novas que Deus tem reservado para os seguidores de Cristo e temos
o Espírito Santo vivendo em nós para nos dar entendimento sobre a vontade de Deus.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
Como devemos andar com Cristo
Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que
ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim,
aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar
de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que
professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10:19-23
- Com um coração sincero, confiante em quem Deus é e sem culpas;
- Confiante nas suas promessas para nós não duvidando da sua fidelidade.

O que tem de novo ao andar no caminho do Senhor Jesus Cristo
Tu, Senhor, manténs acesa a minha lâmpada; o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar
uma tropa; com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito; a palavra do Senhor é
comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é
rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Salmos 18:28-32
- Transformação, entendimento espiritual, auxilio divino, viver coisas impossíveis, força sobrenatural, segurança
espiritual e harmonia com Deus são nos oferecidos quando andamos em Cristo.
-

Para andar por esse novo caminho tem que sair do caminho antigo
"Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela.
Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida! São poucos os que a encontram". Mateus 7:13,14
– A maioria das pessoas não tem experimentado coisas novas, porque insistem em andar da mesma forma;
- Só os que querem mudança andam por esse caminho novo;

Conversar no grupo:
Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas; nem sequer sabem em que tropeçam. Provérbios 4:19
Compartilhe: Na sua opinião o que mais tem influenciado as pessoas a andarem pelos seus próprios caminhos? O que
podemos fazer para mudar essa situação?

Pergunta para autoexame:
Se temos a Deus, Jesus como o caminho e o Espírito Santo como tradutor, porque não vivemos novas coisas espirituais?

Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14:12
OREM PELO RESGATE RDA

ESTUDO 04 – AGOSTO

#rda.comportamentos

AMOR AO PRÓXIMO
Ler no grupo Marcos 12:30,31

DESTAQUE
Versículo
Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas
forças; este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro
mandamento maior do que estes.

INTRODUÇÃO
O mundo está em crise, e a falta de amor é um dos maiores problemas, as pessoas estão cada vez mais egoístas, individualista,
ninguém se importa mais com o outro, cada um por si e Deus por todos. Mas se queremos mudanças, precisamos levantar a
bandeira de amor, que é um mandamento de Deus para nós. Ele sabe o que o amor é capaz de promover na vida das pessoas
e nos alertou que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Encontramos muitas dificuldades em valorizar o
potencial das pessoas e muita facilidade em feri-las, machucá-las. Parece uma coisa ruim admitir que precisamos uns dos
outros e que somos um conjunto no ciclo da vida. Precisamos olhar o nosso próximo como alguém tão importante como nós
mesmos. Que possamos entender o papel de cada um e respeitar as nossas diferenças construindo um ambiente nutrido
pelo amor.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
O amor revelado tem o poder de transformar vidas:
Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros; porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros
uns para com os outros, sem murmurações, Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da
multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:8-10
– O amor promover libertação e redenção;
- Deus derramou o Seu amor em nós para que pudéssemos amar e promover o amor;

O amor a Deus é provado através da obediência a Ele:
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama; e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o
amarei, e me manifestarei a ele. João 14.21
- Esse amor promove intimidade e conhecimento de Deus;
- Só é possível conhecê-lo se o amarmos, porque Deus é amor.

Amar ao próximo é ordem de Deus não é opção:
Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança; porque, qual ele é, somos nós também
neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor; porque o temor tem consigo a pena, e o que
teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a
seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos
este mandamento: que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João 4:17-21
- A intolerância é mais comum em nosso meio do que podemos imaginar;
- Facilmente aparece no desejo de ser superior ao outro.

Conversar no grupo:

Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas.
Mateus 7.12
Compartilhe: Você tem dado amor as pessoas a sua volta? Se não, o que lhe impede? O amor que você tem
recebido é na proporção que você tem dado?

Pergunta para autoexame:
Você crêr que Jesus te ama? Isso é suficiente para amar as pessoas?

E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor; e quem está
em amor está em Deus, e Deus nele. 1 João 4.16

