UM AMOR INCOMPREENDIDO

ESTUDO - 1

MOMENTO DA VISÃO
Iniciamos mais um Ano, e com ele grandes desafios. Precisamos continuar sonhando nossos sonhos, sejam
eles novos ou velhos.
O nosso desejo que esse ano, seja verdadeiramente um ano abençoado e cheio de promessas alcançadas,
um ano de prosperidade e grandes conquistas para sua vida e de sua família. Seja um ano de salvação, cura
e milagres em todas as áreas para você. Que sua célula venha crescer e multiplicar. Que seu líder seja um
servo e um líder de excelência e que cada membro de sua célula seja fiel aos propósitos de Deus e a visão da
igreja.
Deus continuará cuidando de você e que o cuidado uns pelos outros venham crescer grandemente este ano
de 2017. Que Deus abençoe a todos é o desejo de seus bispos e pastores.
QUEBRA-GELO
Você já amou alguém e não se sentiu correspondido?
TEXTO: Oséias 11:1-4
INTRODUÇÃO: Penso que uma das coisas mais tristes do mundo é viver um amor incompreendido. Imagine
você amando tremendamente uma pessoa, ao ponto até de sacrificar-se por ela, e ela nem sequer lhe dando
a mínima atenção, ou te ignorando por completo. Como você se sentiria?
1 - DA ESCRAVIDÃO TE CHAMEI. (v. 1)
 “Quando Israel era menino, eu o amei; e do Egito chamei o meu filho.”
 Este texto fala da libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio (Êxo. 4:21-22).
 Também fala de quando Deus falou para a família de Jesus retornarem do Egito, depois de terem fugido da
fúria de Herodes (Mat. 2:13-15).
 Mas Deus continua chamando pessoas da escravidão. Escravidão:
 Dos vícios,
 Dos tormentos,
 Da ausência de paz,
 Das brigas infindáveis,
 Dos momentos de angústias,
 Da perdição do pecado,
 Das mãos do diabo...
 Deus tem chamado você deste mundo de escravidão em que você está vivendo.
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 Um mundo onde nunca há vencedores, mas somente vencidos.
 Um mundo onde só há coisas falsas...
 Falsas alegrias,
 Falsas amizades,
 Falsos prazeres,
 E principalmente uma falsa paz.
2 – E CONTINUEI TE CHAMANDO. (v. 2)
 “Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença”
 Que coisa triste é você chamar alguém e esta pessoa mesmo ouvindo-o se afastar cada vez mais de você.
 É assim que Israel estava fazendo com Deus.
 E foi assim que Israel fez com Jesus. Ao ponto de Jesus exclamar em Mateus 23:37: “Jerusalém, Jerusalém,
que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados! quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos,
como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste!”
 E é assim que, infelizmente, você tem agido com Deus. A cada dia ele tem te chamado, e você tem virado
as costas e simplesmente ignorado sua voz.
3 - CUIDEI SEMPRE DE VOCÊ. (v. 3)
 “Todavia eu os ensinei a andar a Efraim; tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava.”
 Deus sempre cuidava de Israel, e Israel nunca enxergava isso, e sempre que podiam criticavam a Deus,
blasfemavam contra Deus, esqueciam-se completamente de Deus.
 É muito fácil para você hoje criticar a nação de Israel, mas não se esqueça que você tem feito a mesma
coisa.
 Deus tem sempre cuidado de você. Ou da onde você pensa que vem sua:
Saúde, o alimento, a chuva, o sol, o ar, o dom da vida, a salvação de graça, e tantas outras bênçãos que
você recebe.
 Ou será que você só tem recebido males, que sua vida é somente coisas ruins.
 Pare um pouco e olhe para você mesmo, olhe para dentro de você, olhe para sua volta, isso tudo que você
vê são bênçãos de Deus.
 O que Deus precisa fazer para você amolecer esse teu coração duro e compreender isso?
CONCLUSÃO
O verso 4 completa tudo isso mostrando que Deus tem sempre te atraído com laços humanos, laços de amor,
aliviando o seu jugo, cuidando de você. Confie nesse Deus maravilhoso e entregue sua vida a Ele.

DESAFIO:
O desafio desta é declarar em palavras e ações o quanto você ama a Deus e as pessoas de sua família e
relacionamentos.
AVISOS IMPORTANTES:
 Encontros – Lembre dos Encontros que teremos este ano e já comece a se organizar, verifique o
calendário para saber quando será o Encontro de sua Rede.
 Ação Social – Lembre a todos de sua célula para trazerem o quilo e entregarem nos cultos no momento
das ofertas.
ORAÇÂO:
 Ore pelos alvos e metas deste novo ano.
 Ore pela multiplicação das células e pelos novos Líderes.
 Ore pelos aniversariantes da semana.
 Ore sempre pelas pessoas da sua família.
 Ore por aqueles que tem se afastado da igreja;
 Ore pela fidelidade dos seus discípulos nos dízimos, ofertas e primícias;
 Ore por seus líderes, supervisores, pastores e bispos.
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