ESTUDO 01 – AGOSTO

#rda.reconciliação

CHAMADOS PARA SER LUZ
Ler no grupo Atos 26.15-18

DESTAQUE
a. Versículo 15-18
E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues; Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te
apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei
ainda; Livrando-te deste povo, e dos gentios, a quem agora te envio, Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e
do poder de Satanás a Deus; a fim de que recebam a remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim.

INTRODUÇÃO
O Apóstolo Paulo seria a pessoa mais improvável para Deus usar na sua obra, visto que ele era perseguidor dos Cristãos,
logo, era perseguidor do próprio Cristo. Mas o Poder da Luz o alcançou no Caminho de Damasco, a conversão de Paulo se
deu através da manifestação da Gloria de Cristo, quando uma Luz de Céu lhe apareceu que excedia o esplendor do Sol, cuja
claridade o envolveu junto com seus companheiros a ponto de todos caírem por terra tamanho era o Poder da Luz. Saulo
(Paulo em hebraico) teve um encontro com Cristo que mudou a sua vida, a sua história, Jesus o chamou para ser um Ministro
e testemunha da sua Luz do seu evangelho, ele recebeu do Senhor a missão de tirar as pessoas das mãos de Satanás e trazêlas para Deus.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
O nosso comportamento revela se estamos andando na Luz ou continuamos andando nas trevas:
- Efésios 5.6-15

Ninguém vos engane com palavras vãs; porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus
companheiros. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor; andai como filhos da luz (Porque o fruto do Espírito está em
toda a bondade, e justiça e verdade); Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas
antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz,
porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede
prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios,

- A nossa maneira de viver está revelando ao mundo o que Cristo representa em nossa vida.
- Se não houver uma avaliação em nossa conduta é muito fácil continuar andando da forma errada.
As pessoas a nossa volta precisam ver a Luz de Cristo em nós para serem alcançadas por essa Luz:
- 2 Corintios 4.1-6

Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos; Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha
se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus; e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, na
presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto.
Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de
Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor; e nós mesmos somos vossos servos
por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação
do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo.

- Cristo nos chama a viver uma vida verdadeira em Sua presença assim o mundo saberá que somos um com Ele.
- Cristo ilumina as nossas vidas e nos por consequência iluminamos aquele que está a nossa volta.
O projeto de Deus para nós acerca da Luz é esse :
- Isaias 60.1-2
Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do SENHOR vai nascendo sobre ti; Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão
os povos; mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti.

- Deus sonha com o tempo em que poderá se revelar ao mundo através de nós.
- Somos filhos da Luz e precisamos revela-lo ao mundo.
Conversar no grupo:
Na sua opinião o que Cristo estava querendo ensinar aos discípulos sobre a Luz em 1 João 2.8-11.
Pergunta para autoexame:
O que as pessoas estão falando sobre você, elas testificam da Luz na sua vida, ou só conseguem perceber as trevas agindo?

ESTUDO 02–AGOSTO

#rda.reconciliação

EU SOU A CARTA VIVA DE CRISTO
Ler no grupo 2 Corintios 3.2-6

DESTAQUE
a. Versículo 2-6
Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de
Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do
coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus; Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos;
mas a nossa capacidade vem de Deus,O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do espírito;
porque a letra mata e o espírito vivifica.

INTRODUÇÃO
O texto acima declara que Deus nos fez ministros de um novo testamento. Mas, para identificarmos o que isso realmente significa para
nós temos que saber o que vem a ser “Testamento”. A palavra portuguesa testamento corresponde à palavra hebraica berith — aliança,
pacto, contrato, e designa aquela aliança que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai (Êxodo 24:1-8; 34:10-28). Sendo esta aliança
quebrada pela infidelidade do povo, Deus prometeu uma nova aliança (Jer. 31:31-34) que deveria ser ratificada com o sangue de Cristo
(Mat. 26:28). Os escritores novo testamento denominam a primeira aliança de antiga (Heb. 8:13), contrapondo-lhe a nova (II Cor. 3:6,
14). A aliança é bilateral, ou seja, o compromisso se dá por ambas as partes, e quando uma das partes deixa de cumprir a sua parte a
aliança é quebrada. Na Biblia podemos encontrar Deus fazendo alianças com seu povo em Gn.9.9 com Noé, em Gn. 15.17 com Abraão e
revelam a fidelidade de Deus em cumprir sua Aliança e por outro lado, a facilidade que o homem tem em quebrar a aliança promovendo
maldição a terra tornando-se culpado perante Deus Isaias.24.5. Mas aquele que tem uma aliança com Cristo, recebe por meio do Espirito
Santo a Capacidade de mater-se fiel a Aliança, por meio de Seu poder operando em nossas fraquezas.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
O que de fato foi prometido por Deus para essa Nova Aliança:
- Hebreus 8.8-13

Porque, repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, Em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma
nova aliança, Não segundo a aliança que fiz com seus pais No dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito; Como não
permaneceram naquela minha aliança, Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias Farei com
a casa de Israel, diz o Senhor; Porei as minhas leis no seu entendimento, E em seu coração as escreverei; E eu lhes serei por Deus, E eles
me serão por povo; E não ensinará cada um a seu próximo, Nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor; Porque todos me
conhecerão, Desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com suas iniqüidades, E de seus pecados e de suas
prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo Nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto
está de acabar.
- Ele seria Senhor e Deus das nossas vidas como também perdoaria os nossos pecados e cancelaria as nossas dividas.
- Nós seriamos povo de propriedade exclusiva Dele e buscaríamos conhecê-lo.

Jesus sacrificou- se para nos dá redenção eterna por meio do seu sangue derramado na cruz:
- Hebreus 10. 12-18

Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, Daqui em diante esperando
até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que são
santificados. E também o Espírito Santo no-lo testifica, porque depois de haver dito: Esta é a aliança que farei com eles Depois daqueles
dias, diz o Senhor: Porei as minhas leis em seus corações,E as escreverei em seus entendimentos; acrescenta: E jamais me lembrarei de
seus pecados e de suas iniqüidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado .
- Sua expiação não foi temporária, não será mais necessário derramamento de sangue novamente
- No AT não era definitiva e não tinham o poder de purificar a consciência

O que acontece com alguém que quebra a nova aliança:
- Hebreus 10.26-31

Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados,
Mas uma certa expectação horrível de juízo, e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés,
morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele
que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem
conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez: O Senhor julgará o seu povo. Horrenda
coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
- É muito grave quando alguém conhecendo a Cristo decide abandonar a Fé rejeitando o Filho e falar contra o Espírito Santo.
- Estará passivo de condenação eterna
Conversar no grupo:
O que a nova aliança tem construído na sua vida, você já ouviu alguém falar sobre o que Cristo tem feito em sua vida e através de você?
Comente. Você tem realmente sido a carta de Cristo aos homens ?
Pergunta para autoexame:
O Espirito Santo está promovendo mudanças em você? Você consegue identificar essas mudanças ?

ESTUDO 03–AGOSTO

#rda.reconciliação

O PREÇO DE UMA VIDA
Ler no grupo Mateus 16.24-26

DESTAQUE
a. Versículo 24-26
Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem
quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo
inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá darem troca de sua alma?

INTRODUÇÃO
Esse texto acima inspira a frase “Uma vida vale mais do que o mundo inteiro” que não tem na Bíblia, mas é muito declarada no nosso meio,
e que nos impulsiona a mudar de atitude no que diz respeito ao valor da alma de uma pessoa. Em Mateus 18.11-14 Jesus chama a atenção
dos discípulos para o valor de uma vida dizendo: O Filho do homem veio para salvar o que se havia perdido. "O que acham vocês? Se alguém
possui cem ovelhas, e uma delas se perde, não deixará as noventa e nove nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrála, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as noventa e nove que não se perderam. Da mesma forma, o Pai
de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca". Aqui Jesus indica o valor dos esforços que ele é capaz de fazer
por um perdido e do grande valor que uma alma representa para o Pai, porém muitas pessoas, não conseguem enxergar o seu valor, e
acham que a vida só tem valor quando fazem e tem tudo o que querem, mas estão totalmente enganadas, hoje as pessoas valorizam apenas
o tempo que tem na terra, esquecendo que o tempo vivido aqui é apenas um pequeno ponto se comparado ao tempo que terão na
eternidade, e que esse tempo vivido aqui, definirá onde ele passarão toda a eternidade.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
Jesus nos deu a responsabilidade de advertir ás pessoas sobre o que estão fazendo com suas vidas:
- Ezequiel 3.18-19

Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar
a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniqüidade; mas para mim você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o
ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniqüidade, mas você estará livre de culpa.
- Quem convence as pessoas sobre o pecado e o juízo de Deus é o Espírito Santo, mas o nosso papel é falar as pessoas o evangelho
de Cristo para que sejam salvas por Ele.
- Devemos compartilhar a verdade que liberta em todo tempo e em todos os lugares e a todas as pessoas.

Para descobrirmos o valor da vida, temos que valorizar a deus e seu reino como prioridade:
- Mateus 6.31-33

Portanto, não se preocupem, dizendo: ‘Que vamos comer? ’ ou ‘que vamos beber? ’ ou ‘que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm
atrás dessas coisas; mas o Pai celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
- As pessoas estão gastando o tempo precioso de suas vidas com coisas vãs e passageiras.
- Mas quando priorizamos a Deus,Ele nos dá o que precisamos e ainda nos garante um futuro eterno ao Seu lado.

Seremos avaliado por Deus se estamos cumprindo a sua ordem de evangelizar o mundo e faze-lo conhecido:
- Mateus 25.34-45

"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’.
"Então os justos lhe responderão: ‘Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te
vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar?
"O Rei responderá: ‘Digo-lhes a verdade: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram’. "Então ele dirá aos que
estiverem à sua esquerda: ‘Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e
vocês não me deram de comer; tive sede, e nada me deram para beber; fui estrangeiro, e vocês não me acolheram; necessitei de roupas,
e vocês não me vestiram; estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram’."Eles também responderão: ‘Senhor, quando te vimos com
fome ou com sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? "Ele responderá: ‘Digo-lhes a verdade:
o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo’.
- Não temos como agradar a Deus se não renunciar-mos o nosso conforto e comodismos para ajudar a quem precisa.
- O valor que as pessoas tem para Deus e para nós precisa ser demonstrado na pratica e não apenas com belas palavras.
Conversar no grupo:
Quando olhamos a nossa volta, encontramos muitos perdido, dentro da nossa casa, na escola, na rua, pessoas envolvidas com feitiçarias,
ocultismos, espiritismos, idolatrias, entregues a deleites e prazeres carnais completamente cegas, qual o valor que essas vidas tem para
voce ? Já parou pra pensar que elas sem Cristo passaram a eternidade no inferno com o Diabo e voce no Céu Com Deus.
Pergunta para autoexame:
Mateus 16.27

diz: Pois o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que
tenha feito. Qual recompensa o Senhor te entregará na sua volta ?

