
Sua vez de procurar: 1EXIYW�������E����I����E�����0IME��ƈ%�TEVʛFSPE�HS�NSMSƉ�

4EVʛFSPE�ʣ�YQE�LMWXʬVME�UYI�RSW�JE^�TIRWEV�I�I\XVEMV�PMʡʮIW�UYI�ZʝS�EPʣQ�
do que está sendo contado. É um jeito simples e sábio de ensinar verdades 
profundas. Na parábola do trigo e do joio, Jesus falou sobre um semeador 
que plantava sementes boas em terra fértil. Também havia um inimigo que 
sabotou a plantação, jogando sementes de ervas daninhas. Como as sementes 
eram pequenas, as ervas daninhas só apareceram quando tudo começou a 
brotar. Então os trabalhadores se espantaram ao perceber o joio no meio do 
campo de trigo. Como isso teria acontecido? A vontade deles era de arrancar 
o joio. Pacientemente, o sábio dono do campo disse para eles esperarem. 
As raízes das plantas de trigo estavam frágeis. Qualquer movimento brusco 
TSHIVME�EVVERGʛ�PEW��I�XSHS�S�XVEFEPLS�WIVME�IQ�ZʝS��.IWYW�GSQTEVSY�SW�ƼPLSW�
de Deus ao trigo, e os maus, ao joio semeado pelo inimigo de Deus.

Temos condição de dizer quem é trigo e quem é erva daninha em meio ao 
povo de Deus? O que essa parábola ensina sobre julgar os outros?

Deus nos criou livres e não nos obriga a amá-Lo. Escolheu assumir o risco de 
ser rejeitado, sabendo que o verdadeiro amor só é real onde existe liberdade. 
Por outro lado, não aceitar o amor divino produz as consequências da falta de 

EQSV��QIHS��ʬHMS�I�QSVXI��5YERHS�7EXERʛW��S�MRMQMKS�HI�(IYW��WI�VIFIPSY�GSRXVE�
IWWI�EQSV��XYHS�QYHSY��3�9RMZIVWS�ƼGSY�QERGLEHS�TIPE�XVMWXI^E��2ʝS�WEXMWJIMXS�IQ�
se separar do amor de Deus, o inimigo levou outros pelo mesmo caminho. E ele faz 
MWWS�EXʣ�LSNI��.IWYW��TSVʣQ��RSW�PMKE�E�(IYW��7IQ�)PI��NEQEMW�TSHIVʧEQSW�IWXEV�IQ�
GSRXEXS�GSQ�S�7IRLSV��%S�ZMZIV�I�QSVVIV�TSV�ZSGʤ�I�TSV�QMQ��.IWYW�RSW�KEVERXMY�E�
GLERGI�HI�TIVQERIGIVQSW�PMKEHSW�E�)PI��'EFI�E�RʬW�WIKYVEV�ƼVQI�7YE�QʝS�TEVE�
vencer o mal que nos rodeia. Neste estudo vamos entender mais sobre o grande 
GSRƽMXS�IRXVI�S�FIQ�I�S�QEP�I�GSQS�(IYW�EXYE�TEVE�XVE^IV�E�ZMHE�I�E�TE^�ES�QYRHS�
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https://vimeo.com/520675285


ESTUDO BÍBLICO

1. Onde o mal começou? Apocalipse 12:7 a 10
 Na Terra   No Céu   No jardim do Éden

2. Quem originou o pecado? Ezequiel 28:14 a 17
 Um anjo exaltado  Um ser humano teimoso

3. O que Deus estabeleceu para preservar o livre-arbítrio da humanidade? Gênesis 2:15 a 17
 A árvore do conhecimento do bem e do mal   A árvore da vida

4. Qual foi a essência do primeiro pecado? Gênesis 3:1 a 6 
� +YPE� � � 7I\S� � � 6IFIPHME

5. O que é o pecado? 1 João 3:4
 A transgressão da lei de Deus  Uma convenção social

6.  5YEP�ʣ�E�GSRWIUYʤRGME�ƼREP�HS�TIGEHS�I�UYEP�ʣ�E�VIWTSWXE�HI�(IYW�E�XSHS�S�QEP# 
“Porque o salário do pecado é a                       , mas o dom gratuito de 
Deus é a  �IXIVRE�IQ�'VMWXS�.IWYW��RSWWS�7IRLSVƉ��6SQERSW������

%TVIRHE�E�GSRƼEV�IQ�.IWYW�I�ZIRGIV�S�QEP

•  Permaneça na presença de Jesus (1 João 3:6).
•  Não brinque com o pecado (Romanos 6:12).
ƍ��3VI�TEVE�RʝS�GEMV�IQ�XIRXEʡʝS��1EXIYW�������
ƍ��6IWMWXE�E�7EXERʛW��RʝS�GIHE�ʚ�TVIWWʝS�IQ�RSQI�HI�.IWYW��8MEKS�����

Compromisso de fé:�%S�PIV�RE�&ʧFPME�WSFVI�S�KVERHI�GSRƽMXS�IRXVI�S�FIQ�
IɸS�QEP�I�IRXIRHIV�E�KVEZMHEHI�HIPI��UYIVS�QI�NYRXEV�ES�I\ʣVGMXS�HI�.IWYWɸI�
Lhe entregar meu coração para não permitir que o inimigo tome posse de 
minha vida.
Nome:                  Data:  

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

https://vimeo.com/520675391


JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

ESTUDO ADICIONAL

COMUNHÃO

Dia Para meditar O que Deus fala no texto? Qual é minha resposta?
1 Gênesis 3
2 Apocalipse 12:7 a 12
3 1 João 3:1 a 6
4 1 João 3:7 a 10
5 1 João 3:11 a 24
6 Efésios 6:10 a 20
7 Tiago 4:1 a 10

��7YKIWXʝS�HI�XI\XSW�TEVE�WYE�PIMXYVE�I�VIƽI\ʝS�EXʣ�S�TVʬ\MQS�IWXYHS��SVI�ERXIW�HI�PIV�I�QIHMXEV�

Quer receber notícias, informações e conteúdos para seu crescimento espiritual?
;LEXW%TT��7EPZI�RSWWS�RʱQIVS�IQ�WIYW�GSRXEXSW�+55 (61) 98169-0215 e envie 
a palavra: ADVENTISTA

RELACIONAMENTO
“Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio 
Daquele que nos amou” (Romanos 8:37). Converse com alguém que esteja 
desanimado com alguma coisa que não consegue resistir e superar. Conte a 
essa pessoa que Jesus nos ajuda a vencer o mal.
 
MISSÃO
Você conhece alguém que está passando por lutas espirituais que só Deus pode 
resolver? Que tal orar agora por essa pessoa? Experimente compartilhar este estudo 
GSQ�IPE�

Conheça a plataforma de streaming de conteúdo cristão 
e educativo feliz7play.com. Assista a filmes, séries, 
documentários e muito mais.


