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objetivos
•

•

DESTACAR A NOSSA DEPENDÊNCIA DE DEUS.
REAFIRMAR QUE TODA A NOSSA VIDA DEPENDE DO NOSSO POSICIONAMENTO PERANTE
DEUS.

textos base: GÊNESIS 19.27

desenvolvimento
Há uma contínua pressão exercida sobre nós ao mesmo tempo que é exercida por nós,
a saber, o desenvolvimento, seja intelectual, social, econômico e até mesmo religioso. Nos
obrigamos bem como a todos ao nosso redor a caminharem sempre em frente, no entanto,
não nos questionamos, nem por um instante se a direção em que nos locomovemos é a correta.
Em algum momento, nem que seja por apenas um instante, você já se questionou acerca da
trajetória desenvolvida dia-após-dia?
Abraão, o pai da fé, nos ensina o segredo revelado àqueles que conhecem o coração de
Deus, voltar para ir além. Ao acordar bem cedo se dispõe a caminhar e voltar ao lugar onde
havia se encontrado com Deus.
Despertar e caminhar para se estar junto ao Pai. Esta é a lição! Este é o segredo! Muito
mais do que um simples segredo revelado esta é a essência de nossa caminhada cristã. Em
resumo, toda a nossa vida depende do posicionamento que tomamos com relação a Cristo. Ou
seja, se Cristo for considerado uma dentre múltiplas opções, a vida não se manterá.
Uma vez mais se faz necessário dizer: Toda a nossa vida depende do posicionamento
que temos em relação a Deus.
DUAS MULHERES E UMA GRANDE DIFERENÇA | Mateus 20.20-28 e Mateus 15.21-28.
Enquanto a esposa de Zebedeu, judia, conhecedora das promessas, apoiava seu coração
nas esperanças pagãs, uma cananeia, estranha a fé e distante da revelação inclina-se para a
soberania, a misericórdia, o poder e o amor do Senhor. A diferença não está no lugar onde o
joelho se apoia, mas no lugar onde o coração repousa.
SER MARIA NUM MUNDO DE MARTA | Lucas 10.38-42
Ao invés de correr atrás de todas estas preocupações atraentes, Maria escolheu uma
única coisa necessária: Permanecer aos pés de Jesus!
Enquanto uma corria com as coisas que passam correndo, a outra se apega a verdade
que nunca passará!
AÇÕES QUE FALAM E PALAVRAS QUE AGEM | Gênesis 14,1-16 e Gênesis 18.16-33
O desenvolvimento da fé de Abraão o permitiu dormir após orar. Perceba que antes de
conhecer ao Deus que é totalmente justo e fiel, ele mesmo se dispõe a guerrear por seu
sobrinho, no entanto, agora que se tornou íntimo de Deus, ora, intercede e adora.
O FILHO QUE ESTAVA MORTO
Repare em algo precioso: quem visse o filho a beira do caminho fedendo a porcos, logo
pensaria em tirar proveito dele de alguma forma por causa de sua fragilidade, mas o pai que
ama não o vê desta forma, pois conhece a dignidade que está encoberta pelo pecado.
A vida que você anseia, Deus pode e quer te dar! O reconhecimento que você tanto
precisa Deus já expressou na cruz do calvário. Sim, foi por amor, foi por você!
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Há um segredo final, a saber, o pai que beija o filho que fede a porcos ordena que sua
roupa seja trocada e uma sandália seja calçada, bem como um anel seja vestido, pois filhos
não fedem a porcos, filhos emanam o perfume do Pai.
Deus te aceita do jeito que você está, mas Ele não abre mão te fazer santo como Ele é!
PARA ONDE OLHA O SEU CORAÇÃO | Mateus 14.22-33
Os pés do Pedro que caminha sobre as águas e os pés do Pedro que sucumbe ante o
revolto mar estão exatamente no mesmo lugar, portanto a diferença entre caminhar sobre as
águas ou ser engolido por elas está em nosso olhar!
Você tem que voltar para o lugar onde lutava por uma causa que faz o coração de
Deus pulsar. Lugar que marcou a sua vida. Um ambiente que resgata seus valores aos olhos
do PAI.
PERGUNTA 01 – As mulheres citadas no texto de Mateus têm posturas semelhantes,
mas intenções bem diferentes. Ao pensar no exemplo delas responda: Sua postura e suas
intenções agradam a Deus?
PERGUNTA 02 – No exemplo seguinte falamos sobre Marta e Maria, irmãs de Lázaro
e como o posicionamento adotado por cada uma delas nos ensina a viver com Cristo. Olhando
para sua própria vida responda: Você está mais preocupado com as coisas ou tem se ocupado
em estar posicionado aos pés de Cristo?
AUXÍLIO – Deus não quer que deixemos de fazer as coisas que temos que fazer:
estudar, trabalhar, etc. Ele nos orienta a fazer todas estas coisas tendo-O como o centro de
nossas vidas.
PERGUNTA 03 – Abraão se tornou íntimo de Deus e por isso pôde interceder e confiar
a ponto de dormir. Você confia em Deus a ponto de descansar e dormir?
PERGUNTA 04 – Quanto ao exemplo do filho pródigo, aprendemos que Deus nos
aceita do jeito que somos, mas o Seu desejo é nos fazer santos como Ele é. O que tem a dizer
a respeito desta afirmação?

avisos
▪
▪

▪

▪
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