SER O QUE A BÍBLIA DIZ QUE EU SOU
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ESTUDO - 4

MOMENTO DA VISÃO
Neste estudo veremos algumas coisas muito práticas para nossa vida diária, eu sugiro que você tente trabalhar
algumas das questões que serão levantadas neste estudo em sua vida e também em sua célula. Desafie as
pessoas de sua célula a tentar identificar algumas dessas áreas que precisam trabalhar mais.
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Tem algum hábito em sua vida que você julga como sendo uma boa qualidade?
2. Tem algum hábito em sua vida que você julga como sendo um defeito?
TEXTO: II Timóteo 3:1-17
INTRODUÇÃO:
• Deus sonha contigo e comigo.
• Ele ainda não terminou sua obra em nossas vidas.
• Até onde eu posso ser transformado por Deus? Até onde eu deixar.
• Existem determinados desafios na Palavra de Deus que eu gostaria de ver neste estudo.
• Para que isso possa acontecer é necessário mudar a maneira de pensar.
• Desde que nascemos aprendemos tudo por mimetismo – imitação.
• Precisamos, então, mudar a nossa maneira de pensar de aprender – Romanos 12:2.
• Imitar a Deus diz respeito ao seu caráter não o ser igual a Deus.
1 – O PROBLEMA COMEÇA COM OS HOMENS.
• Toda a desgraça na nossa vida começa na ignorância, na falta de conhecimento – “Jesus, porém, lhes
respondeu: Errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus” (Mat. 22:29).
• Os tempos são difíceis por causa dos homens.
• O nosso novo nascimento não é um remendo ou uma maquiagem, mas é um nascer de novo.
• Eu preciso me ver como nova criação.
• É preciso se ver como homem de Deus.
• O homem de Deus não é somente o bispo, o pastor ou o líder, mas é você!
• Você é o que Deus diz que você é, e não o que o espelho diz.
• Portanto, você precisa mudar sua maneira de pensar.
• Vamos ver algumas características do texto:
2 – CARACTERÍSTICAS QUE PRECISAM SER MUDADAS:
1) Egoísta
• São os que se amam a si mesmo.
• Nossa vida só é vida quando vivemos para o outro.
• Eu preciso querer mudar
• Diga ao seu irmão: “Eu não sou egoísta, porque a natureza de Deus em mim não é egoísta”.

2) Avarento
• Ama as coisas e usa as pessoas.
• O homem de Deus não: Ele ama as pessoas e usa as coisas.
• O avarento não é dizimista fiel.
3) Jactanciosos (Presunçosos) e Arrogantes
• Olha de cima para baixo.
• Nós devemos olhar de baixo para cima.
• Jesus não tinha arrogância – e nos deixou esse grande exemplo.
4) Blasfemadores
• Brinca com o nome de Deus.
• Podemos sorrir, brincar mas não blasfemar.
• As pessoas brincam com o nome de Deus não somente quando colocam o nome de Deus em piadas
ou em injurias, mas principalmente quando fazem suas armações dizendo ser em nome de Deus.
5) Desobedientes aos pais.
• É a quebra do mandamento com promessa.
• É inadmissível alguém se dizer cristão e ser desobediente aos seus pais.
• Mas os pais também não devem provocar a ira aos seus filhos, e sim criá-los na disciplina do Senhor.
• A promessa do mandamento é viver muito, mas não é muito doente, é viver muito e bem.
6) Ingratos
• Vire-se para o irmão que está ao seu lado e diga: “Muito obrigado!”
• Muitos irmãos nos servem e não somos gratos a eles.
• Até Deus é grato.
• Quando louvamos a Deus, o adoramos, entregamos os dízimos, Ele demonstra sua gratidão, curando,
salvando, libertando, abençoando etc.
7) Irreverência
• Muitos pensam que reverência é ficar quieto dentro da igreja.
• Reverência é adorar a Deus, é amar a Deus, é estar apaixonado por Ele.
• É saber que quando está na presença dele a atitude deve ser de total atenção a sua voz, e não uma
oportunidade para pensar ou falar mal de outro irmão.
8) Desafeiçoados
• Esse termo diz respeito à família.
• É não ter amor pela família.
• A maior riqueza que possuímos é a nossa família.
9) Implacáveis
• São pessoas irreconciliáveis.
• Pessoas que guardam ódio no coração.
• Falta de perdão (70 x 7) – Mat. 18:22.
• Devemos sempre oferecer a paz.
10) Caluniadores
• Fofoqueiros – Tiago 3.
• Falam sempre mal de alguém.
• Tem sempre um comentário para denegrir algo ou alguém.
11) Sem domínio de si (sem domínio próprio).
• Explode a toa.
• Está sempre irado.
• Dá a desculpa dizendo: “Eu sou franco” – Mentira!
12) Cruéis
• Selvagem, Rude.
• Vivemos época em que as pessoas são cruéis.
• Paulo ainda Saulo era extremamente cruel (Atos 7:54-60).

13) Inimigos do Bem
• Nunca estão felizes, principalmente em ver o bem do outro.
• Precisamos ser amigos do bem.
14) Traidores
• São falsos amigos.
• Pode até este irmão que está ao seu lado.
• Pois só amigos traem (Caim e Abel; Jacó e Esaú; Jesus e Judas).
15) Atrevidos
• Não respeita a ninguém.
• Não aprendeu de pequeno a respeitar os pais, cresce da mesma forma.
• Sempre se mete onde não lhe é chamado.
16) Enfatuados
• Mesmo que presunçoso e arrogante com um certo grau de ira.
17) Mas amigos dos prazeres que amigos de Deus
• O prazer é imediato, momentâneo.
• Está sempre buscando o que lhe satisfaz mais.
• É o oposto de Tiago 2:23 – “E se cumpriu a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi
imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus”.
18) Tendo forma de piedade
• É muito fácil ter forma de piedade.
• Mas não nos esqueçamos que a aparência não é tudo (I Sam. 16:7).
 Foge também destes.
CONCLUSÃO
• Somos chamados para sermos modelos.
• Precisamos ser mais amigos de Deus.
• Estamos debaixo de uma tremenda batalha espiritual.
• Você tem que ser o que a Palavra de Deus diz que você é!
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.

