ESTUDO 01 – SETEMBRO

#rda.caminhandocomdeus

SÓ IREI CONTIGO
Ler no grupo Êxodo 33.14-23

DESTAQUE
a. Versículo 14-23
Respondeu o Senhor: "Eu mesmo o acompanharei, e lhe darei descanso". Então Moisés lhe declarou: "Se não fores
conosco não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos
acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? " O Senhor
disse a Moisés: "Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome". Então disse
Moisés: "Peço-te que me mostres a tua glória". E Deus respondeu: "Diante de você farei passar toda a minha
bondade, e diante de você proclamarei o meu nome: o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter
misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão". E acrescentou: "Você não poderá ver a minha
face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo". E prosseguiu o Senhor: "Há aqui um lugar perto de mim,
onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o
cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas
costas; mas a minha face ninguém poderá ver".

INTRODUÇÃO
Moisés foi um homem escolhido por Deus para tirar o povo Hebreu do Egito, ele tinha um relacionamento com Deus e
entendia perfeitamente qual era a sua missão. Deus estava muito aborrecido com aquele povo por causa da dureza do
coração deles, mas mesmo assim queria tirá-los da escravidão do Egito, porque era o povo que Ele amava e escolhera para
ser a sua nação. Neste texto podemos observar que, Moisés colocou algumas condições para ser um instrumento nas mãos
de Deus para libertação desse povo e uma das condições que me chama a atenção está no verso 15 que diz:”Se não fores
conosco não nos faça sair desse lugar”, não nos envie. Ele conhecia Deus e o Seu amor pelo seu povo, mas isso não lhe era
suficiente ele queria a garantia da Presença de Deus junto com eles, ele queria a companhia daquele que estava lhe enviando.
Para nos hoje que somos enviados a proclamar libertação aos cativos conhecer a Deus e os seus feitos, não pode nos bastar
também, precisamos desejar a sua companhia constantemente.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
O Espirito Santo hoje em nossas vidas é quem nos garante essa intimidade com Deus:
- Isaias 61.1-3
O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me
para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos
prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; para consolar todos os que
andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e
um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para
manifestação da sua glória.
- Precisamos cultivar esse relacionamento
- Devemos dar o lugar devido a Ele em nossas vidas
O Espirito Santo foi enviado por Jesus com o propósito de nos ajudar a cumprir nossa missão:
Atos 1.8
Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a
Judéia e Samaria, e até os confins da terra".
- Deus sabe que não temos capacidade em nos mesmo, e que precisamos da sua interferência em nossas vidas
- O Espírito Santo em nos é a providência de Deus
Conversar no grupo:
Diante dessa reflexão, precisamos tomar uma postura na caminhada com Cristo para ter essa Presença nos conduzindo diariamente, na
sua concepção que os adolescentes precisam fazer para estarem cada vez mais próximos de Deus?
Pergunta para autoexame:
Você tem fome e sede de Deus, ou Ele é apenas a sobremesa da sua vida?

ESTUDO 02 – SETEMBRO

#rda.caminhandocomdeus

GUIADO POR DEUS
Ler no grupo 1 Coríntios 6.17-20

DESTAQUE
a. Versículo 17-20
Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que
alguém comete, fora do corpo os comete; mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não
sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que
vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de
vocês.

INTRODUÇÃO
Quando Deus projetou o homem, ele deu ao homem, capacidade de representa-lo neste mundo, de revelar o Seu amor, a Sua
bondade a Sua Salvação, mas o pecado corrompe o homem e afasta o homem de Deus. E o conduz a fazer coisas contrárias a
vontade de Deus. O Apostolo Paulo nos chama a atenção para lembrarmos quem nós somos em Deus, e o inimigo faz de tudo
para nos influenciar a fazer coisas que nos afaste de Deus. O fator que mais deve ser levado em consideração nessa geração
é que estamos na Era do Espírito Santo agindo diretamente no homem e se o lugar da habitação do Espírito está corrompido
pelo pecado como fica a Presença de Deus que precisa ser revelada aos homens? Cada Cristão tem uma responsabilidade
diante de Deus no que diz respeito a estar disponível e pronto para glorificar a Deus, mas acabamos absorvendo os enganos
em achar que somente líderes e pastores tem a responsabilidade de viver uma vida de santidade e ser guiado pelo Espírito
Santo em seu viver, Mas o texto acima nos mostra que isso é uma obrigação para todos que declaram pertencer ao Senhor.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
A Biblia nos garante que Deus está sempre presente a nos guiar:
- Salmos 48.12-14
Percorram Sião, contornando-a, contem as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que
vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todo o sempre; ele será o nosso guia até o fim.
- Ele está sempre pronto a nos oferecer ajuda necessária.
- Ele deseja nos conduzir em Sua revelação ao mundo.
Quando não sabemos o Propósito de nossa existência podemos ser orientados por Deus:
- Isaías 48.17
Assim diz o Senhor, o seu redentor, o Santo de Israel: "Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que
o dirige no caminho em que você deve ir.
- Procuramos muitas respostas para nossa vida, em lugares e pessoas erradas, mas Deus conhece o nosso presente, passado
e futuro.
Precisamos ter cuidado com a forma que estamos vivendo
- Salmos 139.23-24

Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo
que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno.
- Não podemos levar a vida como se Deus não fizesse parte dela
- Precisamos estar disponíveis para Deus
Conversar no grupo:
Existem coisas na sua vida que estão contraria ao que Deus espera de você? O que você teria que abrir mão para deixar a vontade de Deus
prevalecer em sua vida?
Pergunta para autoexame:
Você está aberto para Deus fazer do jeito Dele na sua vida, ou quer continuar fazendo as coisas do seu Jeito?

Exôdo 15.13 - Com o teu amor conduzes o povo que resgataste; com a tua força tu o levas à tua santa habitação.

ESTUDO 03 – SETEMBRO

#rda.caminhandocomdeus

ANDAR COM DEUS É CONHECER SUA MISERICORDIA
Ler no grupo Exodo.13.17-22

DESTAQUE
a. Versículo 17-22
Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto,
pois disse: "Se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito". Assim, o Senhor fez o povo dar a
volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés
levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: "Deus certamente virá
em auxílio de vocês; levem então os meus ossos daqui". Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto.
Durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para
iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo,
de noite.

INTRODUÇÃO
O povo Hebreu que o Senhor tirou do Egito tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos mandamentos do Senhor. Eles se
recusaram a ouvir e esqueceram-se dos milagres que Deus realizou entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um
líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas Deus é um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de
amor. Por isso não os abandonou, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: ‘Este é o nosso deus, que
nos tirou do Egito’, e proferiram blasfêmias terríveis. "Foi por grande compaixão que não os abandonou no deserto. De dia a nuvem não
deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deus lhes
deu seu bom Espírito para instruí-los. Não reteve o maná que os alimentava, e deu-lhes água para matar a sede. Durante quarenta anos os
sustentou no deserto; nada lhes faltou, as roupas deles não se gastaram nem os seus pés ficaram inchados. "Deu-lhes reinos e nações, cuja
terra repartiu entre eles. Tornou os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxe para entrar e possuir a terra que
prometeu aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Deus subjugou diante deles os cananeus, que viviam na
terra, e os entregou nas suas mãos, com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem.
Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil; apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores
frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados; eles desfrutaram de grande bondade. "Mas foram desobedientes e se
rebelaram contra Deus; deram as costas para a Lei. Mataram os profetas, que os tinham advertido que se voltassem para Deus; e fizeram
ofensas detestáveis. Por isso Deusvos entregou nas mãos de seus inimigos, que os oprimiram. Mas, quando foram oprimidos, clamaram a
Deus. Dos céus Ele os ouviu, e com grande compaixão deu-lhes libertadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. "Mas, tão logo
voltavam a ter paz, de novo faziam o que Deus reprova. Então Deus os abandonavas às mãos de seus inimigos para que dominassem sobre
eles. E, quando novamente clamavam a Deus, Ele dos céus os ouvias e na Sua compaixão os livravas vez após vez. Deus os advertia que
voltassem à sua Lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra Deus e com teimosia lhe
deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram-se a ouvir a Deus. E durante muitos anos Deus foi paciente com eles. Mediante o
Seu Espírito os advertiu por meio de seus profetas. Contudo, não deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos.
Graças, porém, à sua grande misericórdia, não os destruiu nem os abandonou, pois é Deus bondoso e misericordioso.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
A libertação do povo da escravidão é algo de muita importância para Deus:
- Salmos 37.5
Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá.

- Mesmo as pessoas não merecendo o Seu favor, Ele age em favor daqueles que confiam Nele.
- A condição necessária para que Deus liberte alguém é a confiança em Deus.
Qual o nosso papel na libertação das pessoas:
- Ezequiel 33.9

Mas, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniqüidade, mas você
estará livre da sua responsabilidade.

- Nos que já conhecemos o Caminho que leva a Deus, temos a responsabilidade de conduzir outros.
- A vida das pessoas a nossa volta estão em nossas mãos, não podemos ser negligentes nessa responsabilidade.
A assistência de Deus na vida de seu povo é completa:

- Exodo 13.21
Durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminálos, e assim podiam caminhar de dia e de noite.

- Mesmo sabendo da fidelidade de Deus, assim como o povo Hebreu muitas vezes viramos as costas a Deus.
- Hoje desfrutamos da companhia plena do Espírito Santo em toda nossa caminhada diária pois Ele está em nós.
Conversar no grupo:
Na história da libertação do POVO de Deus do Egito o que mais chama a sua atenção? Hoje você vê as pessoas agindo como esse povo agiu
com Deus? De que forma?
Pergunta para autoexame:
Como Deus tem te visto? Como uma pessoa obstinada, arrogante que não quer obedecer a Deus ou Você é como Moisés promotor de
libertação para o povo?

ESTUDO 04 – SETEMBRO

#rda.caminhandocomdeus

FUTURO CERTO
Ler no grupo Apocalipse 21.1-7

DESTAQUE
a. Versículo 1-7
Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado; e o mar já não existia.
Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para
o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: "Agora o tabernáculo de Deus está com os homens,
com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos; o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará
dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já
passou". Aquele que estava assentado no trono disse: "Estou fazendo novas todas as coisas! " E acrescentou:
"Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança". Disse-me ainda: "Está feito. Eu sou o Alfa
e o Ômega, o Princípio e o Fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor
herdará tudo isto, e eu serei seu Deus e ele será meu filho.

INTRODUÇÃO
A promessa de um futuro certo na presença de Deus, é a razão de vivermos uma vida diferente hoje. Muitas pessoas vivem
seus dias nessa vida procurando satisfação pessoal, querendo fazer tudo que dá na cabeça como se não existisse amanhã.
Mas acabam buscando para si mesma, frustação e corrupção para os seus sonhos. Nesse texto de Apocalípse Jesus revela
que o nosso futuro está em suas mãos e que ele supri as necessidades daquele que o busca e que todos que conseguirem
manter-se Nele firmado herdaram a eternidade com Deus. Ele nos chama a focar não nas coisas dessa terra. Mas a olhar para
os valores que estão preparados para nos, na nova terra, a nova Jerusalém. Ele nos vê como a sua noiva e como toda noiva
precisamos nos aprontar para o Grande dia das Bodas do Cordeiro.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
No amor de Deus somos constrangidos a vivermos de uma forma diferente:
- 2 Coríntios 5.14-17
Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos; logo, todos morreram. E ele
morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e
ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes
tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova
criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas!
- A morte e a vida de Jesus causa um impacto na minha forma de viver.
- Os meus interesses são transformados, ou trocados pelo interesse do Reino.
Para termos um futuro certo em Deus precisamos troca-lo pelo incerto que temos sem Deus:

- Romanos 8.1-17
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. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito,
se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o
corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os
mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito,
que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo
com a carne, morrerão; mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como
filhos, por meio do qual clamamos: "Aba, Pai".O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então
somos herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos
da sua glória.
- É necessário libertação da vida de pecados e satisfação carnal.

- É necessário ser guiado pelo Espírito de Deus em uma nova mentalidade e novos valores.
Conversar no grupo:
Como você descreve essa mudança de mente em sua vida através das suas ações, você consegue descrever um antes e depois de Cristo na
sua vida? O que mudou? Compartilhe.
Pergunta para autoexame:
Faça uma auto-analise da sua vida, você está se preparando para encontrar com Deus ou está vivendo como se este dia não fosse chegar?

