ABANDONANDO AS IDENTIDADES INSTÁVEIS

Junho
ESTUDO - 2

MOMENTO DA VISÃO
Estamos no segundo estudo da série denominada: “CUIDANDO DA MINHA IDENTIDADE”. Hoje veremos um
pouco a questão das identidades instáveis, que precisam ser identificadas e abandonadas..
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Onde está centrada a sua identidade?
2. No seu relacionamento com as outras pessoas, o que você acha que elas pensam de você?
TEXTO: Mateus 16:13-20
INTRODUÇÃO:
• Em busca de uma identidade, muitas pessoas cometem erros terríveis.
• Muitas pessoas buscam referências para tentar imitá-las, buscam agradar as pessoas, buscam prazeres
que as façam felizes.
• Mas isto tudo não passa de identidades instáveis.
• Vejamos alguns erros cometidos:
1. PRIMEIRO ERRO: EU SOU O QUE TENHO
• Minhas posses me dão a minha identidade.
• O que eu tenho e o que eu posso conseguir definem quem eu sou.
• Jesus diz em Mateus 6:24 - “Ninguém pode servir a dois senhores: pois odiara um e amara o outro, ou se
dedicara a um e desprezara o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro”.
• Um exemplo bem claro disso foi o jovem rico em Mateus 19:16-30.
• Jesus respondeu: “Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê aos pobres, e você terá um
tesouro no céu. Depois, venha e siga-me". Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas
riquezas”. (v. 21-22).
2. SEGUNDO ERRO: EU SOU O QUE FAÇO
• Meus dons e talentos me dão a minha identidade.
• Sou capaz, e minha capacidade me define e me leva onde eu quero.
• Mas Jesus disse em João 15:5 - “…sem mim nada podeis fazer”.
• A parábola dos trabalhadores em: Mateus 20:1-16.
• “Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos". Mateus 20:16
3. TERCEIRO ERRO: EU SOU O QUE OS OUTROS PENSAM DE MIM
• Minha reputação me dá a minha identidade.
• O que os outros pensam e falam de mim é muito importante, e eu me preocupo muito com isso.
• Em Mateus 6:1 encontramos - “Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros
para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai celestial”.

•

Se deixar levam pelas opiniões das outras pessoas e muito perigoso, porque as pessoas estão sempre
mudando de opinião.

4. QUARTO ERRO: SOU SUFICIENTE
• Meu corpo e meu espaço pessoal me dão a minha identidade.
• Meus desejos me dão a minha identidade.
• Na conversa de Jesus com a mulher Samaritana ele disse: “Quem beber desta água terá sede outra vez,
mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se
tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna”. João 4:13.
• A autossuficiência tem cegado muitas pessoas, muitas vezes pelo fato de terem uma boa aparência, um
bom emprego, boas condições de vida; se julgam melhores que os outros.
• Muitos ainda julgam que suas opiniões são as mais importantes e as únicas corretas.
• Se julgam pessoas tão boas, que estão acima, até do pecado e de falhas.
CONCLUSÃO
• Poderíamos ainda citar muitas outras identidades instáveis, mas por enquanto consideraremos apenas
estas, por serem as mais evidentes.
DESAFIOS:
• Faça um autoexame e verifique se sua identidade está baseada em circunstâncias instáveis. Mude o que
precisa ser mudado, ore a Deus e peça ajuda ao Espirito Santo, pois fazer isso sozinho é muito difícil, conte
também com a ajuda de seu líder e de sua célula.
AVISOS IMPORTANTES:
• Aniversário da Igreja – No mês de Julho acontecerá o 22º aniversário de nossa igreja, você está
desafiado a participar de todas as atividades que acontecerá.
• 40 dias de Consagração – Nos quarenta dias que antecedem o aniversário da Igreja estaremos
vivendo dias de consagração, se envolva, participe, se junte a essa busca maravilhosa por mais
intimidade com o Espírito Santo.
• Auxiliar – Chegou a hora de iniciar o treinamento do auxiliar da célula, ore por aqueles que foram
escolhidos.
• 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 estarão iniciando o treinamento neste mês.
• Ore pelo aniversário da Igreja.
• Ore pelas finanças da Igreja e seja fiel nos dízimos, primícias e ofertas.
• 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 pelos enfermos.
• Ore por aqueles que tem se afastado da igreja;
• Ore por seus líderes, supervisores, pastores e bispos.

