Estudo nº 20

AGRADANDO A DEUS
QUEBRA-GELO:
Você já se sentiu rejeitado? Como foi?

TEXTOS MOTIVADORES:
Gênesis 4.3-7 e Efésios 4.26-27

INTRODUÇÃO
Com certeza em algum momento da sua vida você já se sentiu rejeitado por alguém. Ser rejeitado não é uma experiência
agradável para ninguém e pode despertar os mais variados sentimentos. Todos nós desejamos ser aceitos, isso é sinal de aprovação.
O homem procura constantemente ser aprovado e aceito por outros. Também procuramos ser aceitos por Deus. Mas julgamos que
Deus tem os mesmos critérios do homem para avaliar se alguém será aceito por Ele ou não.
Em Gênesis 4 vemos que a oferta de Caim foi rejeitada por Deus. Isso fez com que Caim ficasse irado e desanimado. Mas o
que levou Caim a ser rejeitado por Deus? Podemos através desta história tirar algumas lições sobre a atitude de Caim, para que nós
não sejamos rejeitados por Deus.

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
1.

Se quisermos agradar a Deus:
PRECISAMOS DAR O MELHOR A DEUS.

O texto fala que depois de algum tempo Caim trouxe uma oferta ao Senhor, enquanto Abel trouxe as primícias: os primeiros
frutos do seu trabalho, Abel ofertou a Deus. Caim oferta uma sobra do que possuía já Abel oferta todo o resultado de seu trabalho
até aquele momento.
Abel deu o que tinha de melhor a Deus.
Se quisermos agradar a Deus devemos aprender a dedicar o nosso melhor a Ele. Quantas vezes dedicamos a Deus somente
daquilo que tem nos sobrado do nosso tempo, do nosso esforço, do nosso coração e outras coisas. O que importa não é a oferta,
mas o que ela representa: que amamos a Deus sobre todas as coisas.
2.

PRECISAMOS PROCEDER BEM

No texto de Gênesis 4.7 fica claro que Caim desejava uma coisa e Deus havia mandado fazer outra coisa. Caim fez o que queria
(esperou estar tranquilo para ofertar a Deus) e não o que Deus ensinou.
Proceder bem é obedecer a Deus e as autoridades sobre a nossa vida. Caim deixou o desejo de seu coração dominá-lo e fez o
que queria, procedeu mal, desobedeceu a Deus.
Se procedermos bem seremos aceitos.
3.

EVITAR DAR LUGAR AO DIABO.

No momento em que somos rejeitados vários sentimentos vêm ao nosso coração, é nessa hora que devemos tomar cuidado.
Quando damos lugar à ira em nossas vidas, podemos dar lugar ao diabo.
A Bíblia ensina que não devemos dormir sem resolver a nossa ira. Quando agimos assim damos lugar ao diabo. Dando lugar
ao diabo desagradaremos a Deus.

CONCLUSÃO
Abel agradou a Deus e teve sua oferta aceita, Caim não procedeu bem e foi rejeitado. O que você quer? Quer agradar a Deus?
O ama de verdade? Quer proceder bem? Dar o melhor a Deus? Resistir ao diabo? Vamos orar.
* ESCOLA DOMINICAL: Participe da Escola Dominical. Um espaço de crescimento e amadurecimento na fé.
* 21 dias de Jejum e Oração: Terminaremos no dia 06 de Abril. Nas 2ª-feiras Toda Igreja convocada a consagrar-se juntos.
* Noite de Louvor: Sábado, dia 21, na IMPorto.
* Culto de Celebração – Mês da Mocidade Metodista: Domingo, dia 22, presença do rev. Hamilton Fernando.
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