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1º Trimestre de 2019
Tema: Os Desafios da Adolescência

FEITOS À IMAGEM E SEMELHANÇA DE DEUS!

PARECENDO COM O SENHOR
O ser humano foi criado imagem e semelhança

e sua mensagem ensinou ao homem que é possível

do próprio Deus, porém, o pecado deformou essa

novamente ser parecido com Deus, mas para isso é

semelhança com o Altíssimo, pois a conduta, a

necessário ter condutas que sejam condizentes com a

maneira de pensar, falar e viver foi totalmente

boa, perfeita e agradável vontade de Deus.

modificado quando a queda aconteceu.
A obra de Cristo reconciliou o homem com o Pai,

Ser santo

Ter Paz com todos
Amar o próximo
Não se conformar com o mundo

Ser piedoso

Crer na Palavra de Deus

Ter um coração puro

Vejamos algumas atitudes do homem que o
assemelha a seu Senhor:

“Mas, como é santo aquele que vos
chamou, sede vós também santos em toda a
vossa maneira de viver”,1Pe 1.15.
“Segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor”, Hb 12.14.
“E o segundo, semelhante a este, é: Amarás
o teu próximo como a ti mesmo”, Mt 22.39.
“E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso
entendimento, para que experimenteis qual
seja a boa, agradável e perfeita vontade de
Deus”, Rm 12.2.
“Ensinando-nos que, renunciando à
impiedade e às concupiscências mundanas,
vivamos neste presente século sóbria, justa e
piamente”, Tt 2.12
“Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz,
e mais penetrante do que qualquer espada de
dois gumes, e penetra até à divisão da alma,
e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta
para discernir os pensamentos e intenções do
coração”, Hb 4.12.
“Foge, também, dos desejos da mocidade;
e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com
os que, com um coração puro, invocam o
Senhor”, 2Tm 2.22.
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continuação...

Purificando
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Purificando a vossa alma na obediência à
verdade, para amor fraternal, não fingido,
amai-vos ardentemente uns aos outros, com
um coração puro”, 1Pe 1.22
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