ESCOLHENDO VIVER PELA FÉ

Junho
ESTUDO - 1

MOMENTO DA VISÃO
Estamos iniciando uma série de estudos denominado: “CUIDANDO DA MINHA IDENTIDADE”. Onde estaremos
tratando de vários aspectos da nossa identidade e que através dela podemos construir uma vida melhor.
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Quais são as características que você acha que o identifica?
2. Geralmente somos identificados pelo que fazemos ou gostamos, o que você costuma fazer e o que você
mais gosta?
TEXTO: Mateus 7:24-29
INTRODUÇÃO:
• A busca da identidade é uma busca universal. Todas as pessoas no mundo buscam se identificar
desejando encontrar a felicidade.
• Na infância, recebemos a nossa identidade e não temos como rejeitar esta identidade imposta. Outras
pessoas escolheram o nosso nome, o nosso endereço e até a nossa comida!
• Na adolescência, começamos a descartar a identidade que nos parece inútil para nossa felicidade. Nesta
fase da nossa vida temos mais escolhas e começamos a exigir o nosso espaço particular.
• Na juventude, experimentamos construir o nosso futuro com as fontes de identidade. As escolhas agora
são nossas, e começamos a descobrir a resistência que existe no mundo contra a nossa identidade e as
nossas escolhas.
• Como adultos, vivemos com todos as consequências da identidade recebida, descartada e escolhida. Para
o bem ou para o mal, somos o que somos. É a nossa identidade e temos que viver e construir um futuro
melhor com ela.
• É possível construir uma vida melhor!
• Disse Jesus: "Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que
construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram
contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas
palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua
queda". Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu
ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei”. Mat. 7:24-29.

PARA CONSTRUIR UMA VIDA MELHOR: COMECE ESCOLHENDO VIVER PELA FÉ.
1. EM QUE VOCÊ CRÊ?
• O conteúdo da nossa fé é fundamental. Aquilo em que você crê constitui aquilo que você é. E só a verdade
é digna de ser crida.
• Hoje em dia ouvimos expressões tais como: “Não importa o que você crê, conquanto seja sincero”; “Todos
os caminhos levam a Deus”, etc.

•
•
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•

Ao que nos parece, esta será a religião do século 21. Isto, contudo, é uma grande mentira.
Aquilo que você crê constitui o alicerce da sua vida. Aquele que crê mal não pode viver bem, pois não tem
alicerces.
Vivemos tempos em que as pessoas estão à procura de mestres que lhes agradem. Líderes e movimentos
religiosos, inclusive no meio evangélico, têm, como premissa essencial de sua prática e base de sua
agenda, o pensamento corrente, os conhecimentos da psicologia e as tendências culturais. Surgem
doutrinas que agradam multidões e pregoeiros que mais se parecem com aqueles animadores de
programas de auditório.
Entretanto, a questão não é se uma doutrina é bela, atraente, impressionante ou popular, mas se é
verdadeira.

2. COMO VOCÊ CRÊ?
• A forma e a intensidade da fé têm grande importância.
• A fé é algo que se desenvolve mediante o uso. Ela precisa ser desenvolvida. Assim, a fé pode aumentar e
ser fortalecida.
• Há níveis variados de fé, pois há níveis variados de desenvolvimento da alma. Por isso, fazem sentido
expressões bíblicas tais como: “Homens de pouca fé”; “Geração incrédula”; “Fé do tamanho de um grão de
mostarda”; “Mulher, grande é a tua fé”; “Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé”.
• Dos pedidos que os discípulos fizeram ao Mestre Jesus Cristo, dois se destacam. O primeiro é “ensina-nos
a orar”; e o segundo, “aumenta-nos a fé”.
• Esta questão da forma e da intensidade da fé pode ser percebida de maneira bem nítida nas palavras de
Jesus dirigidas a Tomé, no segundo domingo após a ressurreição.
• Como sabemos, Tomé esteve ausente na reunião do primeiro domingo (o que já constitui um ponto
negativo) e não creu na notícia de que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos.
• Após haver contemplado o Senhor, colocado o dedo nas feridas dos cravos em suas mãos e apalpado as
chagas do seu lado, Tomé creu. E disse-lhe Jesus: “Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não
viram e creram” (Jo 20.29).
• De fato, a fé bíblica é a confiança que temos no testemunho que Deus manifesta acerca de Si mesmo. Ao
crente basta a Palavra de Deus.
3. O QUE VOCÊ FAZ COM O QUE VOCÊ CRÊ?
• O que fazemos com a fé é muito importante.
• Se algo é digno de ser crido, é digno de ser vivido. De fato, a fé bíblica implica em obediência.
• A fé bíblica traduz-se em discipulado. “Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta” (Tg
2.17).
• Sua teologia consiste naquilo que você é quando você para de falar e começa a agir.
• E vivendo a verdade, nossas próprias vidas se tornam verdadeiras. Nós nos tornamos o que devemos ser.
• A verdade precisa ser proclamada, não importa como seja recebida.
• E deve ser proclamada, antes de tudo, porque é a Verdade de Deus.
• O bem que se faz aos homens é passageiro; as verdades que lhes deixamos são eternas.
• Uma fé digna de ser crida é também digna de que batalhemos por ela.
• O melhor método para a erradicação do erro ainda é publicar e praticar a verdade. Precisamos tornar clara
nossa posição, com palavras e obras.
• Precisamos de homens com fé inabalável na Palavra do Senhor, com coragem para tomar posição em sua
proclamação e defesa, com disposição e tenacidade para assumir os custos de tal decisão.
• Uma fé digna de ser crida é digna de ser proclamada.
• Não tenhamos o mínimo interesse numa fé que não promova o amor por Deus.
• Deus está procurando homens que tenham a coragem de tomar posição e assumir o preço dela, no meio
desta geração.
• Na decadente era pré-diluviana, Ele encontrou Noé. O mundo está necessitando novamente de homens
como Noé - “pregoeiro da justiça” - a quem o Senhor disse: “Tenho visto que és justo diante de mim nesta
geração” (Gên. 7:1).
CONCLUSÃO
• O que você tem feito com a fé que lhe foi entregue?
• Não é nada fácil nem coisa pequena ficar em pé diante de uma vida e dirigir uma palavra de salvação ou
condenação, como sendo do Deus vivo, no nome do nosso Redentor.
• Para tanto é necessário crer e viver o que crê.
DESAFIOS:
• Fazer uma dupla com alguém e anotar o que precisa ser trabalhado para mudar um do outro, e ficar
constantemente perguntando se o outro está conseguindo melhorar.

AVISOS IMPORTANTES:
• Encontros – Comece já a se mobilizar, para o encontro dos Casais que acontecerá no mês de Junho.
• Auxiliar – Chegou a hora de escolher o auxiliar da célula, ore bastante e converse com seu supervisor.
• Ação Social – Lembre a todos de sua célula para trazerem o quilo e entregarem nos cultos no momento
das ofertas.
ORAÇÂO:
• Ore pelos auxiliares que serão escolhidos neste mês.
• Ore sempre pelas pessoas da sua célula.
• Ore para que sua célula venha crescer mais e mais até a multiplicação.
• 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.

