ESTUDO 01 – SETEMBRO

#rda.opoderdedeus

VIVENDO NO PODER DE DEUS
Ler no grupo Colossenses 1:9-12

DESTAQUE
Versículo

Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno
conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de
maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento
de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a
perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos
santos no reino da luz.
INTRODUÇÃO
É projeto de Deus que vivamos em Seu Poder. Visto que só assim conseguiremos refletir a Sua Glória e majestade,
através do seu poder atuando em nossas fraquezas Ele será revelado através de nós. O Salmista declara: Rendamte graças todas as tuas criaturas, Senhor; e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão
do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Salmos 145:1012. Devemos ser gratos a Deus porque fazemos parte de um Reino poderoso, e que na maioria das vezes não
conseguimos enxergar essa glória em nossa vida e andamos como pessoas fracassadas. Isaias 60.1 diz: levantate, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Não é mais tempo de viver de
fracasso em fracasso, mas de viver pelo Poder de Deus.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
DE ONDE VEM ESSE PODER?
Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É
certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Salmos 62:11,12
Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de
nós. 2 Coríntios 4:7
- O poder pertence a Deus e nos dá por causa da sua fidelidade;
- E quando cheios do poder, não podemos esquecer quem somos e de quem é a glória.

PARA QUE ESSE PODER?
Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno
conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês
conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável
grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele
exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito
acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta
era, mas também na que há de vir. Efésios 1:17-21
- Nos dará esse poder conhecimento sobre Deus, sobre a sua gloria e os nossos direitos de filhos de Deus
- Nos garantirá a permanência em Cristo e na eternidade também autoridade e domínio sobre o mal.

O EVANGELHO TAMBÉM DEVE SER PREGADO NO PODER DE DEUS
Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de
demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no
poder de Deus. 1 Coríntios 2:4,5
– Para que a Fé das pessoa seja ativada a palavra precisa ser pregada no poder de Deus;
- Pois quem convence o homem do pecado é o poder de Deus que gera transformação;

Conversar no grupo: Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma,

somos fracos nele, mas, pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir a vocês. Examinem-se para ver se vocês estão na fé;
provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados! E espero que
saibam que nós não fomos reprovados. 2 Coríntios 13:4-6
Olhando esse texto como seria uma pessoa que está reprovada em sua Fé em Cristo? Compartilhe

Pergunta para autoexame:

Você se considera uma pessoa fracassada nesta vida, ou a Glória de Deus tem sido revelada em suas fraquezas?

Pois o Reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. 1Corintios.4.20

ESTUDO 02 – SETEMBRO

#rda.opoderdedeus

CARNE X ESPÍRITO
Ler no grupo Romanos 7:15-24

DESTAQUE

Versículo
Não entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste
caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha
carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o
mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que
habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim: Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois, no íntimo
do meu ser tenho prazer na lei de Deus; mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da
minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem eu que sou! Quem me
libertará do corpo sujeito a esta morte?

INTRODUÇÃO
Olhando o texto acima, percebemos a realidade da nossa natureza humana, e que não basta apenas ter boa vontade em
fazermos o que é certo, pois só a vontade não basta. Mas precisamos entender que todos os dias uma guerra se trava em
nossa mente CARNE contra ESPÍRITO que precisamos fazer escolhas, e essas escolhas vão decidir quem tem o governo sobre
a nossa vida. O mundo insiste na ideia de que devemos seguir o que fala o coração, mas a Palavra diz que enganoso é o
coração Jr.17.9. Aqueles que vivem em trevas não tem o direito de escolher fazer o correto porque estão sobre o domínio
das trevas, mas Jesus nos trouxe para sua Luz e nos deu condições de ver as obras das trevas e rejeitá-las por meio do
sacrifício da Cruz. 2 Cor.4.3-4

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
QUEM VIVE DOMINADO PELA CARNE NÃO AGRADA A DEUS?
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de
vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque, aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne,
Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado
na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas
segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja; mas quem, de acordo com o
Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é
vida e paz; a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado
pela carne não pode agradar a Deus. Romanos 8:1-8
- Jesus nos libertou para vivermos no Espírito e no Poder de Deus;
- O campo de batalha é travado na nossa mente.

NOSSO COMPORTAMENTO REVELA QUEM ESTÁ ATUANDO EM NOSSA VIDA SE A CARNE OU ESPÍRITO
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e
depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como
satisfazer os desejos da carne. Romanos 13:13,14
- Nos dará esse poder conhecimento sobre Deus, sobre a sua gloria e os nossos direitos de filhos de Deus
- Nos garantirá a permanência em Cristo e na eternidade também autoridade e domínio sobre o mal.

ANDAR SEGUNDO O ESPÍRITO DE DEUS É A ÚNICA FORMA DE COMBATER A CARNE
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem; idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia,
ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os
adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o Reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem
a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo
Espírito. Gálatas 5:19-25
– Para herdarmos o Reino de Deus temos que destruir as obras da carne;
- Se nascemos de novo, ser guiado pelo Espírito é consequência da nova vida em Cristo;

Conversar no grupo: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais
que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal,
observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. 1 Pedro 2:11,12

Quais desejos carnais assolam mais os adolescentes? O que tem sido mais difícil pra você abandonar e ser um
exemplo no meio em que vive. Compartilhe

Pergunta para autoexame:

Fazendo uma avaliação pessoal, responda que força tem sido mais atuante em sua vida a Carne ou o Espírito?

"Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca". Mateus.26.4

ESTUDO 03 – SETEMBRO

#rda.opoderdedeus

LIBERTOS NO PODER DE DEUS
Ler no grupo Salmos 72:12-14

DESTAQUE
Versículo
Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres,
e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Salmos 72:12-14

INTRODUÇÃO
Hoje tem se alastrado e chegado até as igrejas o mal da era moderna ás doenças da alma.
Que não tem escolhido classes sociais, nem idade e nem sexo. Cada dia nos deparamos mais
com casos de doenças psicossomáticas que se iniciam na mente no interior das pessoas, e
acaba atingindo todo o corpo. Entre os adolescentes identificamos vários casos de
adolescentes envolvidos com tristeza profunda, diminuição da capacidade de ser feliz,
mutilação do corpo entre outros e até mesmo casos de suicídios. E quando olho para o texto
acima percebo que em Deus podemos encontrar ajuda para vencer esse mal. Mas para que
isso aconteça não podemos negligenciar os sintomas. Jesus nos alertou sobre problemas
que viriam no final dos tempos que está relacionado com os nossos sentimentos e emoções
bem como a postura sobre a vida, Disse: Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos
esfriará, Mateus 24:12

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
A MENTE DIVIDIDA PRECISA SER CORRIGIDA

Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês!
Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4:7,8
- As impurezas recebida em nossas emoções causa danos em nossos sentimentos;
- Precisamos buscar restauração através da cura interior

PARA CORRIGIR OS PLOBLEMAS DA ALMA, É PRECISO CONFESSAR E BUSCAR AJUDA
Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é
poderosa e eficaz. Tiago 5.16
- Não é possível resolver sozinho, quando se estar preso, precisamos de alguém para nos tirar da prisão
- A cura virá quando as trevas da alma forem iluminadas pela luz da vida.

PARA SER LIBERTO PELO PODER DE DEUS É PRECISO QUERER SER LIVRE

Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de
escravidão. Gálatas .5.1
– A vontade de Deus é que andemos em liberdade e não em prisões;
- Mas o que vai determinar isso é a nossa vontade de ser livre e viver bem interiormente e com as pessoas;

Conversar no grupo:

Como você está interiormente? Que sentimentos permeiam sua mente e coração? Quais as suas perspectivas sobre
a vida? Você já pensou em não viver mais? A vida tem sentido pra você? Compartilhe

Pergunta para autoexame:

Você se considera uma pessoa triste ou feliz na maioria dos dias?

E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará". JOAO 8.32

