COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (02Jul à 07Jul18)

TEMA : “Imagem e Semelhança de DEUS”
ESTUDO “Casa em Comunhão” – Nº 114/18
Textos : Gn 1:26-28, Jo 10:25-30, Is. 14:14, Fp 2:6-8, 1Co 5:6, Jo 8:12, Ap 19:10
Introdução: O homem distingue-se das demais criaturas de Deus, porque foi criado de uma maneira
singular. Apenas sobre o homem é dito que ele foi criado à imagem de Deus. Esta expressão descreve
o homem na totalidade de sua existência, ele é um ser que reflete e espelha Deus.
Líder , leia Gn 1:26-28: “Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais
domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois, o
homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e
lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra”.
A imagem de Deus no homem não é algo acidental, mas é algo essencial à natureza humana. O
homem não pode ser homem sem a imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus, não simplesmente a possui, como se fosse algo que lhe foi acrescentado.
Líder, pergunte: As pessoas têm visto Deus em você?
Leia: João 10:25-30
PEÇA PARA QUE TODOS DIGAM: As obras que eu faço diz quem eu sou!
Líder, leia: Isaias 14:14
Pergunta: O que fez satanás cair?
R:Queria ser semelhante a Deus.
Líder , leia: Fp 2:5-8.
Observando os dois textos, vemos o contraste, satanás queria ser semelhante ao altíssimo, e Cristo Jesus subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens; e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
As forças supernaturais de Satanás estão sendo usadas numa guerra. A Bíblia diz em Efésios 6:11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo.
Satanás atreveu-se a tentar o próprio Cristo (Mateus 4:1).
Satanás é um inimigo vencido! A Bíblia diz em Tiago 4:7 “Sujeitai-vos, pois, a Deus; mas resisti ao
Diabo, e ele fugirá de vós”.
Satanás quer tornar a imagem do homem totalmente destruída.
1. TEMOS QUE SER DIFERENTES:
Líder, leia 1 Co 5:6 : O fermento representa o pecado, de tal forma que podemos entender que devemos limpar todo vestígio de pecado de nossas vidas. Nós devemos levar o pecado a sério e não tratá-lo
como se pudéssemos controlá-lo.
Não podemos dar brechas, porque o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem
possa tragar (1 Pedro 5:8). Em todo tempo, o diabo tenta nos enganar. O engano é algo que tem aparência de verdade, mas não é a verdade. O engano é também aquilo que nos faz desviar do alvo, fazendo-nos distrair com futilidades e com aquilo que desagrada a Deus. Se tentarmos controlar as tenta1
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ções, seremos envolvidos pelos nossos próprios desejos e seremos destruídos. O mal que destrói a vida
das pessoas começa em pequenas coisas, pequenos erros.
Lembre-se: um pouco de fermento leveda toda a massa (Gálatas 5:9). Não dê oportunidade para o
pecado, assim você fechará as portas para o mal. Não ande segundo o conselho daqueles que não temem a Deus, não permita ser influenciado por aqueles que cometem pecados e não se arrependem,
antes tenha o seu prazer na Palavra de Deus e medite nela de dia e de noite (Salmos 1:1-2).
2. NÃO ESTAMOS MAIS EM TREVAS
Líder, leia: Jo 8:12
Líder peça para que todos digam: Eu não tenho luz própria, porque a luz que eu vivo é a luz do Senhor.
Quando Jesus, a luz do mundo, o Verbo (a Palavra) de Deus, fez-se carne e habitou entre nós, Ele ofereceu a luz a todos, dizendo: “Eu sou a luz do mundo” . João, porém, declarou: “E a luz resplandece
nas trevas, e as trevas não a compreenderam” Jo 1.5.
PERGUNTA: Por que não a compreendem?
Encontramos a resposta para essa importante questão em João 3.19-20:
3. TEMOS QUE DAR TESTEMUNHO DE JESUS
Líder, leia: Ap:19:10
Precisamos entender quem somos em Jesus!
DIGAM TODOS: Dar testemunho de Jesus é o que inspira.
As palavras sem dúvida significam basicamente que o “espirito” ou todo o intento e objetivo da profecia bíblica era apontar para Jesus Cristo.
PERGUNTA: O QUE O MUNDO TEM A VER COM A MINHA VIDA?
Temos que brilhar o brilho de Jesus! Este brilho que satanás não pode ter.
Se o Espirito do testemunho está em minha vida então eu tenho o espirito da profecia e Ele habita em mim.
Só conseguiremos ser imagem, se sermos semelhança do Senhor!

Deus abençõe a todos.
Pastor Rui Mendes Faria
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