COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (09Jul à 14Jul18)

TEMA : “A escolha certa, nos livra da morte”
ESTUDO “Casa em Comunhão” – Nº 115/18
Textos : Gn. 1:26, Ef. 5:1, Gn. 2:16-17
Introdução: Estamos refletindo sobre “Imagem e semelhança de Deus” e temos feito a seguinte pergunta entre nós: Você tem visto Deus em mim? Você tem visto a imagem e semelhança de Deus em
mim através de minhas atitudes.......?, da minha maneira de se portar, de se vestir.......?, do meu modo
de falar......?, da maneira em que tenho andado, ou das pessoas com que tenho caminhado? (Sl 1:1),
dos meus exemplos.....?, da minha família....?, do meu amor ao próximo......? etc...
Líder, faça com que se perguntem novamente, e dê alguns instantes de reflexão, para que cada
um pense em suas próprias atitudes.
Talvez algumas pessoas queridas que convivem conosco diariamente, podem até dizer que sim, que
nossas atitudes, nossos exemplos refletem a imagem de Deus. Mas na realidade essa imagem é do Filho, Jesus Cristo, pois a imagem de Deus Pai é espiritual, mas a do Filho é humana. E é essa imagem
que devemos refletir, a de Jesus, o nosso modelo, devemos imitá-LO em todas Suas atitudes e gestos
de amor.
O homem foi criado com o livre-arbítrio!
Líder, leia: Gn 2:16-17 “E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim
comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás; porque, no dia em
que dela comeres, certamente morrerás”.
Analisando os primeiros capítulos do livro de Genesis, observamos claramente que Deus dotou o homem do poder de decidir livremente, em função da sua própria vontade humana, como o pecado ainda
não estava presente, o homem tinha plena liberdade de obedecer a ordem de Deus, ou de desobedecêLO (como o fez), isso configura o livre-arbítrio dado por Deus ao homem. A escolha é sua, é nossa,
em obedecer, desobedecer, escolher com quem anda, escolher o caminho que quer andar, o que fazer, a decisão é sua, do homem. Vemos isso em Sete, filho de Adão, (Gn. 5:3 “E Adão viveu cento e
trinta anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete”.),
desde ele (Sete) a todos de sua geração, mesmo vivendo muitos anos, todos morreram, (Gn 5:8 “E foram todos os dias de Sete novecentos e doze anos; e morreu”).
Na sua geração, um se destacou de forma diferente; Enoque. Líder, leia: Gn.5:24 “E andou Enoque
com Deus; e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou”. Enoque decidiu andar com Deus, e ao
fazer esta escolha não morreu, Deus o levou para si.
Pergunta: E você, quer andar com quem, qual é a sua escolha?
Quem anda com Deus não morre!
Líder, leia: Jo 3:16 “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. Quem crer em Jesus, e andar
com Ele, terá vida eterna. Uma coisa não muda com a vinda de Jesus Cristo, é o livre arbítrio. Você é
que escolhe com quem quer andar.
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Em Romanos 10:9 diz: “a saber: Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo”.
Pergunta: Porque devemos aceitar a Jesus Cristo, com nosso Único Senhor e Salvador?
Porque ao vir ao mundo, uma de suas principais missões, além de nos resgatar, salvar, nos comprar
através de seu sangue, nos tirar das trevas e nos trazer à Luz, nos remir, etc,... foi a de revelar o caráter
de Deus em nós.
Leia, 1Tm 4:12 “ Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato,
no amor, no espírito, na fé, na pureza”.
Este texto nos ensina, que temos que ter um caráter exemplar! Sabemos que todas as pessoas possuem
caráter, o fato é saber se esse caráter é bom, é exemplar, ou é um mau caráter, um mau exemplo. Precisamos estar atentos com quem andamos, pois isso irá influenciar, definir, mostrar o nosso caráter.
Pergunta: Com quem você tem andado? Com pessoas, que expressam o caráter de Deus ou não?
A corrupção do gênero humano
Líder, leia Gn 6:1-7.
Estudando o capítulo 6 do livro de Gênesis, vemos que a humanidade se corrompeu, e contaminou-se
de forma generalizada (vs 5). No versículo nº 3 diz: “ Então, disse o Senhor : Não contenderá o meu
Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne; porém os seus dias serão cento e vinte
anos”. O Senhor fala que o Seu Espírito não seria mais com o homem, devido o pecado, e que Ele destruiria a terra (vs 7).
Porém, no meio de toda aquela humanidade corrompida, Deus acha a Noé. Gn 6:8-9 “ Noé, porém,
achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé: Noé era varão justo e reto em suas
gerações; Noé andava com Deus”.
CONCLUSÃO: Podemos concluir que mesmo vivendo onde muitas pessoas estão corrompidas pelo
pecado; é possível ser "justo e íntegro”, e fazer a escolha certa, do único caminho em que devemos
andar, (Jo 14:6 “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão
por mim”), de com quem devemos andar, de manifestar o caráter de Deus em nós, afim de sermos salvos, e sermos livres da morte, e conquistarmos a vida eterna com Deus.
Pergunta: Você tem andado com Deus?
Obs: Líder, verifique se na reunião, tem alguém que ainda não aceitou Jesus, e faça o apêlo.

Deus abençõe a todos.
Pastor Rui Mendes Faria

João 14:1” Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, credes também em mim”.
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