ESTUDO SEMANAL – 11/10/2017
Tema: Dias melhores virão?
Pr. Jedilson Rodrigues.

TEXTO BASE: II Tm. 3:1 – 4:5 (Jo. 4:14; Pv. 25:26)

Introdução: Lendo com atenção o texto acima (IITm.3:1 – 4:5), podemos afirmar que dias melhores virão?
Há alguma possibilidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo com suas orações, jejuns, evangelização, seu
pleno engajamento pró Reino de Deus mudar esse quadro? Caso respondamos SIM, nesse caso anularemos
a veracidade dessa revelação profética? Caso respondamos NÃO, a Igreja não estará sendo omissa? Qual
deve ser a nossa postura como servos de Deus diante de tal situação, uma vez que, a cada dia se torna mais
real? Devemos ser indiferentes, estamos do lado perdedor? Podemos vislumbrar alguma esperança de que
dias e melhores virão?
Uma das coisas fantásticas das Sagradas Escrituras é que ela revela a si mesma, a Bíblia interpreta a
própria Bíblia. No texto acima citado, encontramos subsídios e revelações que nos mostram como a Igreja
do Senhor Jesus deve se posicionar. Observe os seguintes versículos: IITm. 3:10, 14-17; 4:2,5.

1. SEGUINDO A DOUTRINA (3:10).
a. “A minha doutrina”, diz Paulo.
b. Doutrina que Paulo recebeu do Senhor Jesus Cristo.
c. Isso nos alerta acerca da procedência da doutrina.
2. NOSSO MODO DE VIVER (3:10).
a. Seguir a doutrina não é só conhecê-la.
b. Seguir a doutrina fala da nossa conduta, nosso testemunho cristão.
c. Seguir a doutrina também vai além de fazer a coisa certa, evitar o erro. Temos que ter a motivação
certa.
3. A NOSSA VIDA DEVE SER FUNDAMENTADA SOBRE O QUE CREMOS.
a. “... A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem”
(Hb. !!:1).
b. “... Sem fé é impossível agradar a Deus” (Hb. 11:6).
c. “... Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus” (Tg. 4:4).
d. “... A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus” (Rm. 10:17).

