ESTUDO 02 – MARÇO

#rda.cuidando

CUIDANDO DE QUEM CUIDA DE MIM
Ler no grupo Gênesis 47.1-12

DESTAQUE
Versículo
1

José foi dar as notícias ao faraó: "Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes

pertence, e estão agora em Gósen". 2 Depois escolheu cinco de seus irmãos e os apresentou ao faraó. 3 Perguntou-lhes o faraó:
"Em que vocês trabalham? " Eles lhe responderam: "Teus servos são pastores, como os nossos antepassados". 4 Disseram-lhe
ainda: "Viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem.
Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gósen". 5 Então o faraó disse a José: "Seu pai e seus irmãos vieram
a você,6 e a terra do Egito está a sua disposição; faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os
morar em Gósen. E se você vê que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho".7 Então José
levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó, 8 e este lhe perguntou: "Quantos anos o senhor
tem? " 9 Jacó respondeu ao faraó: "São cento e trinta os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos
anos da peregrinação dos meus antepassados". 10 Então, Jacó abençoou o faraó e retirou-se. 11 José instalou seu pai e seus irmãos
e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó. 12 Providenciou
também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um.

INTRODUÇÃO: O texto acima fala da história de José filho de Jacó que ao ser vendido como escravo por seus irmãos
aos 17 anos de idade, não negociou a sua Fé em Deus e acabou se tornando o governador do Egito num tempo de grande
escassez. Seu pai Jacó havia sido enganado pelos filhos ao dizer que José havia sido devorado por animal selvagem. Mas após
muitos anos descobriu a verdadeira história e paradeiro do seu filho José, que acabou sendo a salvação para essa família da
fome. José passou coisas horríveis nas mãos de seus irmãos e poderia ter abolido essa família da sua vida, mas não agiu com
ira, revolta ou qualquer sentimento mal, pelo contrário, mostrou-se prestativo e responsável com a proteção dos seus
familiares.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
A FAMÍLIA É UM PROJETO DE DEUS INEGOCIÁVEL
Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais; do contrário eu virei e
castigarei a terra com maldição. " Malaquias 4.6
- Independente das falhas e diferenças sempre será necessário andar juntos em amor e perdão;
- Se desistirmos da nossa família a terra sofrerá as consequências.

OBEDECER AOS PAIS E CUIDAR DA FAMÍLIA TAMBÉM FAZ PARTE DA POSTURA DE UM CRISTÃO
Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes,
blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio,
cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência
de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. 2 Timóteo 3:1-5
- Negar o valor da família em nossa vida espiritual, é negar os projetos de Deus.
- O que somos em casa, determinará quem somos fora de casa, não se engane.

PARA AGRADAR A DEUS E VIVER BEM, PRECISAMOS APRENDER A VIVER BEM EM FAMÍLIA
Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. "Honra teu pai e tua mãe", este é o primeiro mandamento com
promessa: "para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra". Efésios 6:1-3
– Obediência aos pais é ato de justiça diante de Deus e uma posição de submissão a autoridade;
- Honrar os pais, que significa respeitá-los e admirá-los reconhecendo seu valor trará benção e vida longa;

Conversar no grupo:

Gênesis12.3 – “Em ti serão benditas todas as famílias da terra”.
Como você avalia sua família e o cuidado mútuo entre os membros? O que falta para que se encaixe no padrão
planejado por Deus. Compartilhe

Pergunta para autoexame:

Você tem contribuído com as suas atitudes para que a sua família ande em união? O que pode fazer para melhorar?

ESTUDO 03 – Março

#rda.ocuidadodedeus

CUIDANDO DOS QUE NECESSITAM
Ler no grupo Mateus 15:29-39

DESTAQUE

Versículo
Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galiléia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a
ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés; e ele os curou.
O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo. E louvaram o
Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: "Tenho compaixão desta multidão; já faz três dias que eles estão comigo
e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho". Os seus discípulos
responderam: "Onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente?" "Quantos pães
vocês têm?", perguntou Jesus. "Sete", responderam eles, "e alguns peixinhos". Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão.
Depois de tomar os sete pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos
comeram até se fartar. E ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram quatro mil homens,
sem contar mulheres e crianças. E, havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã.

INTRODUÇÃO
Jesus era mesmo incrível! O foco da sua vida consistiu em enxergar e suprir a necessidade das pessoas a sua volta. E isso é
realmente maravilhoso e contagiante. Nesse texto que acabamos de ler, podemos perceber quantas coisas bacanas o nosso
mestre fazia ás pessoas a sua volta. Ele não se contentava apenas em atrair as multidões para si, mas sua ênfase era suprir
as necessidades de todos, Hoje precisamos aprender com Ele, não devemos dar desculpas de não ajudar porque não termos
ou termos pouco, pois o pouco com Deus se torna muito, ele nos mostrou que podemos suprir a necessidade dos outros com
o pouco que temos nas mãos. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Provérbios 19.17

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
NA IGREJA PRIMITIVA O ESPIRITO SANTO TAMBÉM GEROU ESSE CUIDADO NO CORAÇÃO DOS IRMÃOS
Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada
um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e
juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, Atos 2:44-46

- Quem tinha, ajudava quem não tinha e juntos glorificavam á Deus,
- Ajudar a quem precisa com certeza traz um retorno de gozo muito maior do que a riqueza.
O AMOR DA IGREJA É COMPROVADO PELO CUIDADO COM OS NECESSITADOS

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? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3:16-18

- Precisamos entender que não devemos pensar em acumular, mas ter para distribuir;
- A igreja é movida pelo que move o coração do mestre e não pelo mundo.
QUEM AMA, CUIDA

Não cobicei a prata nem o ouro nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas
necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos,
lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: ‘Há maior felicidade em dar do que em receber’ ". Atos 20:33-35

– Jesus nos ensina a ajudar a quem precisa sempre;
- E não devemos fazer isso com pesar, mas com o entusiasmo que ele tem em ajudar.

Conversar no grupo:
"Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Venham, benditos de meu Pai! Recebam como herança o Reino que lhes foi preparado
desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive sede, e vocês me deram de beber; fui estrangeiro, e vocês
me acolheram; necessitei de roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e vocês cuidaram de mim; estive preso, e vocês me visitaram’.
Mateus 25:34-36
Olhando para esse texto, na sua opinião, Deus está levando em conta a forma que estamos tratando os que necessitam a nossa volta. O que
você pensa a esse respeito compartilhe.

Pergunta para autoexame:

Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz; o homem cruel causa o seu próprio mal. Provérbios 11.17
Você tem feito bem aos outros?

ESTUDO 04 – Março

#rda.cuidadodedeus

PESSOA DE INFLUÊNCIA
Ler no grupo Mateus 5:13-16

DESTAQUE
Versículo
"Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado
fora e pisado pelos homens. "Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E,
também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e
assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas
obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus".

INTRODUÇÃO
Influência é a força moral ou espiritual, poder ou capacidade, que têm um efeito sobre uma pessoa ou condição. A igreja não
goza de boa reputação, o que a torna culpada de não estar cumprindo com eficácia a sua missão de ser o sal da terra e a luz
do mundo. O problema não está em não ser Cristão, como diz certo escritor, mas não ser Cristão o suficiente. Só podemos
exercer uma influência salutar se houver uma mudança em nossa vida através da conversão. E disse Jesus: "Eu lhes asseguro
que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no Reino dos céus. Mateus 18.3. Hoje
muitos são adeptos ao Evangelho mas, poucos estão comprometidos com ele. O sal tem influência antisséptica, preserva e
evita o apodrecimento. È purificador. A luz é indispensável na vida de quem quer acertar o caminho, ela dissipa as trevas e
revela o oculto. Traz segurança. Esse é o nosso papel na terra se não estamos servido a isso estamos aqui apenas sendo
influenciado a viver como todos os outros, não há diferença.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
PODEMOS SER UMA PESSOA QUE INFLUENCIA PARA DEUS OU SERMOS INFLUENCIADOS PELO MUNDO
Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos.
Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao
endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, ele se entregaram à depravação, cometendo com
avidez toda espécie de impureza. Efésios 4:17-19
– Estamos sempre influenciando e sendo influenciado a questão é por quem e para quem;
- Quando não estamos sendo influenciados pelo Espírito Santo e a Palavra o mundo nos influencia;
DEVEMOS SER UMA PESSOA DE INFLUÊNCIA POIS A VIDA DE DEUS SE REVELA ATRAVÉS DE NÓS
Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem
murmuração e nem contendas para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de
uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da
vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Filipenses 2:15,16
- Precisamos ter cuidado que as influências que estamos recebendo e verificar se vem de Deus;
- A internet, e os jogos tem nos influenciado com a Palavra de Deus ou nos afastado de Deus?
A NOSSA VIDA É O RESUMO DAQUILO QUE CREMOS
Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta
de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra,
mas em tábuas de corações humanos. 2 Coríntios 3:2,3
- O conhecimento de Cristo gera transformação de vida, de valores e de atitudes;
- O nosso testemunho é respaldado pelo Espírito de Deus, do contrário estamos influenciando para a carne.

Conversar no grupo:

O deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a
imagem de Deus. 2 Coríntios 4.4 Compartilhe: Como você entende essa passagem?
Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz; nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos
comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele
está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:5-7

Compartilhe: Quais as atitudes que você pratica que não tem nada a ver com a Luz de Deus. Mas que você deseja
abandonar e caminhar diferente.

Pergunta para autoexame:
Que tipo de influência você é? Influencia mais para o certo ou para o errado?

