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eus 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
amor: medo, ódio e morte. Quando Satanás, o inimigo de Deus, se rebelou contra
se separar do amor de Deus, o inimigo levou outros pelo mesmo caminho. E ele faz
isso até hoje. Jesus, porém, nos liga a Deus. Sem Ele, jamais poderíamos estar em
contato com o Senhor. Ao viver e morrer por você e por mim, Jesus nos garantiu a
vencer o mal que nos rodeia. Neste estudo vamos entender mais sobre o grande

Sua vez de procurar: Mateus 13:24 a 30 e 36 a 43. Leia “A parábola do joio”.
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
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?

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
Gula
Sexo
5. O que é o pecado? 1 João 3:4
A transgressão da lei de Deus

Rebeldia

Uma convenção social

6.
“Porque o salário do pecado é a
, mas o dom gratuito de
Deus é a
eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor” (Romanos 6:23).

• Permaneça na presença de Jesus (1 João 3:6).
• Não brinque com o pecado (Romanos 6:12).
• Ore para não cair em tentação (Mateus 26:41).
• Resista a Satanás (não ceda à pressão) em nome de Jesus (Tiago 4:7).

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

Compromisso de fé:
Lhe entregar meu coração para não permitir que o inimigo tome posse de
minha vida.
Nome:

Data:

JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

ESTUDO ADICIONAL
COMUNHÃO

Dia

Para meditar

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

O que Deus fala no texto? Qual é minha resposta?

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

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

Quer receber notícias, informações e conteúdos para seu crescimento espiritual?
WhatsApp: Salve nosso número em seus contatos +55 (61) 98169-0215 e envie
a palavra: ADVENTISTA

