ESTUDO 01 – NOVEMBRO

#rda.avaliando-me

O QUE REALMENTE É IMPORTANTE NA VIDA
Ler no grupo Marcos 12:28-33

DESTAQUE
Versículo
Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: "De
todos os mandamentos, qual é o mais importante? " Respondeu Jesus: "O mais importante é este: ‘Ouve, ó Israel, o Senhor, o
nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu
entendimento e de todas as suas forças’. O segundo é este: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’. Não existe mandamento maior
do que estes". "Muito bem, mestre", disse o homem. "Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele.
Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante
do que todos os sacrifícios e ofertas".

INTRODUÇÃO
Pessoas no mundo todo estão sempre se agarrando em algo para que sua vida tenha sentindo, como casar, ter
uma profissão, gerar filhos, se divertir, ser feliz e outros que promovam uma autorealização, por outro lado,
outras pessoas estão tão machucadas pela vida que não conseguem mais encontrar razões pelas quais viver. Para
ambas Deus deixou em sua Palavra algo indispensável na vida dos seres humanos: Amar a Deus sobre todas as
coisas e ao próximo como a nós mesmos. Pois sem isso jamais conseguiremos alcançar a plenitude da vida. Como
diz Paulo podemos ser bons em várias coisas, mas se não tivermos amor nada fará sentido. (1 cor 13.1-3).
Portanto, convido você a avaliar qual o sentido da sua vida? Se não existe algo que te faz acordar todas as manhãs
radiante pode experimentar viver no melhor da vida amando a Deus e convivendo bem com todos.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia

AMAR A DEUS POR INTEIRO DE CORPO, ALMA E MENTE
Por isso dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus.Josué 23:11

- Quando amamos a Deus acima de qualquer satisfação pessoal Ele satisfaz a nossa vida;
- Ama-lo com zelo requer envolvimento do coração, entendimento e forças isso representa totalidade e não em
partes.

AMAR O QUE DESAGRADA A DEUS NOS IMPEDE DE AMAR O PAI E DESFRUTAR DE SEU AMOR
Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2:15
- Renunciar seguir os padrões mundanos e suas paixões é uma escolha apenas daqueles que realmente tem amor.
- O mundo nos atrai porque satisfaz nossa vontade pecaminosa, e Deus nos atrai quando seu amor é suficiente.

AMAR AS PESSOAS A NOSSA VOLTA E VIVER BEM COM ELAS NOS TRAZ GRANDES ALEGRIAS
Ele nos deu este mandamento: Quem ama a Deus, ame também seu irmão. 1 João 4:21

– Seria impossível viver bem com Deus sem viver bem com aquilo que Ele ama pois todos são amados de Deus;
- Além de tudo não é uma escolha devemos amar nosso próximo é a vontade do nosso amado;

Conversar no grupo: 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. 1 João 4:20
Compartilhe sobre alguma dificuldade que você já teve em demonstrar amor por alguém que você não gostasse ou
que te causou algum mal. Diga o que fez para viver em amor com essa pessoa.
Compartilhe também sobre o que você já fez por amor a Deus e contra a sua vontade carnal.

Pergunta para autoexame:

Por amar a Deus você seria capaz de perdoar as pessoas que te ofendem e faria algo bom por essa pessoa?

Seja constante o amor fraternal. Hebreus 13:1

ESTUDO 02 – NOVEMBRO

#rda.avaliando-me

REVENDO MEUS VALORES NO REINO DE DEUS
Ler no grupo Romanos 14:15-19

DESTAQUE
Versículo
Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua
seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Pois o Reino de Deus não
é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo; aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado
pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua.

INTRODUÇÃO
Hoje em dia é comum vermos as pessoas principalmente nas redes sociais, tentando provar quem sabe mais,
quem é o melhor deixando de lado coisas importantes como viver em paz e união. Não precisamos ter razão em
tudo, e nem ganhar sempre para demonstrar o valor que temos. Deus nos amou quando erramos seus inimigos,
isso não o impediu de buscar um relacionamento conosco mesmo diante de nossas imperfeições. E não fica
querendo provar o quão errado estamos. Mas que através de uma convivência diária com Ele percebamos o que
realmente importa e que isso, possa modificar os valores em nossa vida, conduzindo outros também a
desfrutarem dessa transformação.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
NOSSAS ATITUDES DETERMINAM O VALOR QUE DAMOS AO REINO DE DEUS
"Tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele
dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre
atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer, e estar de pé diante do Filho do homem".
Lucas 21:34-36
- Submeter a nossa vontade a vontade de Deus é a forma que temos de não andar segundo o nosso coração;
- Muitos serão pegos de surpresa e serão condenados, porque não se preocupa em fazer ajustes em sua vida.

A FALTA DE PREOCUPAÇÃO EM AGRADAR A DEUS EM TODO TEMPO NOS AFASTA DE DEUS

Pois o coração deste povo se tornou insensível; de má vontade ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se
assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria’.
Mas, felizes são os olhos de vocês, porque veem; e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Mateus 13:15,16
- Deus não se afasta das pessoas, mas as pessoas perdem o desejo de se relacionar com Deus;
- Devido essa independência de Deus, deixam de desfrutar de suas bênçãos.

A MAIOR CARACTERISTICA DO REINO É O PERDÃO, LOGO PRECISAMOS PERDOAR

Tomem cuidado. "Se o seu irmão pecar, repreenda-o e, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia,
e sete vezes voltar a você e disser: ‘Estou arrependido’, perdoe-lhe". Lucas 17:3,4
– A porta de entrada do Reino de Deus se chama arrependimento, precisamos trafegar sempre por essa porta;
- Temos que nos arrepender de nossos erros e perdoar os culpados que reconhecem seus erros;

Conversar no grupo:

Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um
cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,
Filipenses 2:3-5
Compartilhe o que você entende sobre o texto acima. Dê exemplo de como seria agir assim.

Pergunta para autoexame:

O que motiva você a ser a pessoa que você é? Satisfação pessoal ou nunca pensou em ser diferente?

É perseverando que vocês obterão a vida. Lucas 21.19

