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LIÇÃO 4: OFERECENDO RESTOS A UM DEUS SANTO
ESTUDO DA BÍBLIA: MALAQUIAS 1:8
Pergunta quebra-gelo: Como você se sentiria ao receber algo “de presente” que foi sobra ou resto de
outro presente? Imagine restos de comida, lixo, fim de feira e lavagem para alimentar porcos. Ofereceríamos
isso a Deus?
Entendemos que Deus quer de cada um de nós: TUDO ou NADA! Caímos na tentação de comparar o que
fazemos para Deus com aquilo que os outros estão oferecendo a Ele.“Os ossos que eu jogava para Deus,
tinham mais carne do que os que os outros atiravam, por isto eu pensava que estava fazendo uma grande
coisa.” Francis Chan – Livro Louco Amor
Mais do que SABER – “Você crê que existe um só Deus? Muito bem! Até mesmo os demônios creem - e tremem!” –
Tiago 2:19
Você precisa OBEDECER – "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos.” – João 14: 15
Todos nós que desejamos ir para o céu, precisamos querer conhecer a Jesus verdadeiramente aqui
na terra. I João 2. 3-4. Conhecendo a Deus e sua Palavra você descobrirá duas promessas maravilhosas dEle em
nossas vidas.Duas promessas para a sua vida hoje: GRAÇA & MISERICÓRDIA. A GRAÇA DE DEUS É
SUFICIENTE E AS SUAS MISERICÓRDIAS SE RENOVAM A CADA MANHÃ!
O QUE SIGNIFICA NÃO OFERECER RESTOS A UM DEUS SANTO? SIGNIFICA...
1) NÃO SE TORNAR UM RICO POBRE – Lc 18.22-24
Como aconteceu com o jovem rico, muitos estão acumulando tesouros apenas aqui na terra.
“A prosperidade endurece o coração” – William Wilberforce.
NÃO PERMITA QUE A SUA PROSPERIDADE AQUI NA TERRA O EMPOBREÇA NA ETERNIDADE!
PERGUNTA: Ser próspero é uma vantagem ou desvantagem em sua vida espiritual? Você está feliz com o que
tem? Se não, qual é a intenção de adquirir mais dinheiro ou posses? É mais para você mesmo, sua família e um
“mínimo” de conforto ou é para ser mais generoso? Você pensa em ser próspero para abençoar ou para
acumular?
O QUE SIGNIFICA NÃO OFERECER RESTOS A UM DEUS SANTO? SIGNIFICA...
2) OFERECER O MELHOR PARA DEUS – Gênesis 4.4-5
Será que não nos envergonhamos de dar a Deus...
Apenas uns minutos de palavras resmungadas a noite misturadas com sono?
Dar uma nota amassada de 2 reais na igreja, e uma novinha de 20 para pagar o lanche depois do culto?
De vir apenas aos cultos aos domingos? E viver a semana inteira ocupado com as minhas coisas?
E como Caim nos enfurecemos...
3) AMAR COMO DEUS AMA – 1 Coríntios 13.2-3
Amamos a Deus literalmente quando amamos as pessoas ao nosso redor! O desafio é compreender e aplicar o
real significado do amor de Deus conforme lemos em Sua palavra. Vamos ler agora juntos I Co. 13:4-8, porém,
trocando a palavra amor pelo seu próprio nome. Ex: “O Paulo é paciente é bondoso”.
DEUS NÃO É UMA PESSOA PARA VINCULARMOS NOSSA VIDA, ELE É DEUS, PRECISAMOS RENDER TUDO A
ELE EM ADORAÇÃO!
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