ESTUDO 01 – Fevereiro

#rda.ocuidadodedeus

O CUIDADO DE DEUS
Ler no grupo 1 Coríntios 3:16,17

DESTAQUE
Versículo
Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus,
Deus o destruirá; pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado.

INTRODUÇÃO
Para muitos o cuidado de Deus pode estar ligado a ideia de que Ele é nosso pai que nos ama e que vai aceitar os nossos
caprichos e vai passar a mão em nossos erros ou fechar os seus olhos para a maldade que cometemos. Ele nos ama sim, com
amor eterno e por causa desse amor é que Ele cuida de nós e fará tudo que for necessário para nos manter em sua presença.
O Autor de Hebreus 12:4-6 diz: “Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue.
Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos: "Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem
se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho". Cabe a
cada dia deixarmos o Senhor fazer os ajustes necessário segundo a sua vontade.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
DEUS NÃO É VINGATIVO, FAZ TUDO PARA O NOSSO BEM
Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor; mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para
que participemos da sua santidade. Hebreus 12:10

- O castigo de Deus não é para nos destruir, mas para nos dar consciência dos erros e corrigi-los;
- Ele é perfeito, e não erra nos métodos de correção como nossos pais as vezes erram.
QUANDO SOMOS CORRIGIDOS POR DEUS NÃO DEVEMOS FECHAR O CORAÇÃO
Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça
e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. "Façam
caminhos retos para os seus pés", para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com
todos e para serem santos; sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:11-14

- A correção de Deus é prova do seu amor por nós;
- Precisamos aproveitar essas situações para crescermos em Deus.
DEUS HABITA EM NOS PARA CUMPRIR SEUS PROPÓSITOS ATRAVÉS DE NOS
Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo
cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do
Senhor. Efésios 5:15-17

– Deus não escolheu viver em nos porque não tinha um lugar melhor, mas tem um plano a realizar;
- Nós precisamos nos sintonizar Nele, descobrir seu plano a nosso respeito e executar.

Conversar no grupo:

Você percebe que está sendo cuidado(a) por Deus? Como ele tem te corrigido ou quem tem usado para isso?
Compartilhe

Pergunta para autoexame:

O que precisa ser ajustado hoje para que você não precise ser corrido(a) por Deus?
AVISO: Próxima semana será o Culto do amigo, traga alguém que você gosta muito.

ESTUDO 02 – Fevereiro

#rda.ocuidadodedeus

CUIDANDO DO MEU PRÓXIMO
Ler no grupo Lucas 10:36,37

DESTAQUE
Versículo
"Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? ""Aquele que teve misericórdia
dele", respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: "Vá e faça o mesmo".

INTRODUÇÃO
Jesus ao ser questionado nesse capítulo, por um Doutor da Lei sobre os mandamentos de Deus, deixa grandes ensinamentos
através da parábola do Bom samaritano. Mostra-nos que devemos cuidar dos necessitados promovendo os cuidados
necessários para que sejam restabelecidos e que independente se são nossos amigos ou não, precisamos estar disposto a
ajudar. Ao nos aproximar das pessoas devemos socorrê-las e isso é consequência do amor que temos a Deus e não da religião.
No verso 10.27 diz o Doutor da lei conhecendo os mandamentos: " ‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a
sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento’ e ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’". Ele conhecia o que
dizia os mandamentos da sua religião, mas não obedecia porque lhe faltava amor para praticar. O que nos moverá a
cuidarmos uns dos outros será o amor que temos em nós.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
CUIDAR DAS PESSOAS A NOSSA VOLTA FAZ PARTE DE QUEM SOMOS EM DEUS

Quem afirma estar na luz mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa
de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas; não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram.
1 João 2:9-11

- Se antes de conhecer a Deus não tínhamos esse comportamento de amar e cuidar das pessoas,
Precisamos nos adaptar a isso, pois faz parte da nossa identidade em Cristo.
AMAR AS PESSOAS E PROVAR ISSO É UM MANDAMENTO DE DEUS

Se alguém afirmar: "Eu amo a Deus", mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode
amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: Quem ama a Deus, ame também seu irmão. 1 João 4:20,21

- O amor para com o próximo precisa ser comprovado em nossas atitudes;
- Amar a Deus está condicionado a demonstrarmos amor pelas pessoas a volta.
QUEM AMA, CUIDA

Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos.
Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o
amor de Deus? 1 João 3:16,17

– Jesus provou o seu amor por nós, quando se ofereceu a morrer em nosso lugar;
- Ele supriu a nossa maior necessidade: a salvação. Com o que tinha de mais valioso: a sua vida ele deu.

Conversar no grupo:

Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor
permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança,
porque neste mundo somos como ele. 1 João 4:16,17
Que nota você daria a você no que se refere a nesse mundo ser como Deus em amor? Compartilhe quais as
dificuldades que lhe impede de oferecer amor as pessoas a sua volta. Descreva que tipo de pessoa você é quando se
tratar de dar amor e cuidado as pessoas. Quais as mudanças que precisa fazer em sua vida para ser um portador de
amor e cuidado.

Pergunta para autoexame:
Você tem sido aquele que cuida das pessoas ou aquele que quer apenas receber cuidados, mas não cuida de ninguém?
AVISO: Próxima semana será Encontro de líderes para toda liderança da igreja e não haverá RDA.

ESTUDO 03 – FEVEREIRO

#rdacuidadodedeus

CUIDADO!
Ler no grupo Gálatas 6:7,8

DESTAQUE
Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua
carne, da carne colherá destruição; mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.

INTRODUÇÃO
Estamos no período das festas carnavalescas e as pessoas que são guiadas pela carne acham normal passar esses dias em
orgias e bebedeiras. Mas essa festa é direcionada para as pessoas satisfazerem os prazeres da carne. Precisamos tomar muito
cuidado pois em 1 Coríntios 10.23 Paulo nos alerta: "Tudo é permitido", mas nem tudo convém. "Tudo é permitido", mas nem
tudo edifica. Nesse tempo precisamos buscar com maior intensidade nos encher do Espírito de Deus para que além de nos
proteger, possamos iluminar a vida daqueles que estão impedidos de ver a realidade do que essa festa representa.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
CUIDADO! QUEM ESTÁ EM CRISTO VIVE NO PADRÃO DE DEUS
Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados
na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e
enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Colossenses
2:6-8
- A cultura do céu é o nosso padrão e não a deste mundo.
- Precisamos estar firmados em Cristo e na sua Palavra e não em opinião de pessoas.
CUIDADO! A NOSSA CARNE LUTA CONTRA O ESPÍRITO DE DEUS
Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao
Espírito; e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que
desejam. Gálatas 5:16,17
- A nossa carne acha normal as coisas erradas que fazemos, quem nos faz enxerga o erro é o Espírito.
- Por isso não devemos alimentar os desejos carnais.
CUIDADO! SOMOS CHAMADOS POR DEUS PARA UMA POSTURA DE SERVOS DE DEUS
Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne; pelo contrário,
sirvam uns aos outros mediante o amor. Galatas 5.13
- Não podemos dar desculpas para pecar não somos mais escravos do pecado, somos livres.
- Em vez de dar lugar aos desejos pecaminosos, devemos investir a nossa vida em coisas que agradam a Deus.
Conversar no grupo:
Compartilhe sobre as situações que você percebe que está destruído as pessoas cada vez mais. O que podemos fazer para mudar essa
realidade hoje? Qual a sua postura diante das influências desse mundo? O que você precisa mudar?
Pergunta para autoexame:
Você tem sido alguém que influencia para a carne ou para o Espírito as pessoas a sua volta?
AVISOS: Faça sua inscrição do Edificar 2017

