PONTO DE PARTIDA - O PROBLEMA.
É difícil viver em obediência a Deus quando se está sofrendo sem saber o porquê.
Ninguém gosta de sofrer. Uma das marcas da sociedade ocidental hedonista é querer
evitar o sofrimento a qualquer custo. O problema é que esse desejo de não sentir dor só gera
mais dor. Caminhar com fé em Deus implica testes, provas e sofrimento.
Você concorda que viver sob o controle de Deus não é garantia de vida indolor?

CORRIGINDO A ROTA - A BÍBLIA.
PROVAÇÃO: Gênesis 22.1-2.

➢ Tem situações na sua vida hoje que você não entende a razão?
➢ Você vai continuar confiando em Deus e o amando mesmo se Ele pedir o seu
“Isaque”?
➢ Será que é possível amar a Deus apenas quando Ele patrocina os seus sonhos?”
➢ Se você pudesse completar essa a frase a seguir, o que você colocaria?
Qualquer coisa menos_______________________?
➢ Você já parou pra pensar por qual motivo Deus quer o mais alto grau do seu amor?
➢ Se pudéssemos pensar a partir do que ouvimos na mensagem numa vantagem
decorrente do amor a Deus sobre tudo, qual seria esse benefício?
➢ Por que Deus provou a Abraão?
➢ Por que você acredita que Deus também nos prova?
SUBMISSÃO: Gênesis 22. 2-11.

➢ Como Abraão reagiu à ordem de Deus para sacrificar o filho amado dele?

➢ “Temer a Deus” é a obediência que nasce do amor ao Senhor. Temer a Deus é
obedece-Lo mesmo quando dói, mesmo quando é difícil, mesmo quando você não tem
vontade, mesmo quando envolve perdas por você o amar e confiar totalmente Nele.
Você já viveu uma situação em que ter feito o certo lhe custou caro?
PROVISÃO: Gênesis 22. 11-18.

A voz que pede “tome…vá… sacrifique-o” é a voz que clama “Não toque no rapaz”. A
voz que prova é a voz que conforta! A voz da dor é a voz da esperança! Deus nos prova, mas
jamais nos desampara! Deus prova, mas também provê.
Quando Deus provê? Onde Deus provê?
O que você entende com a afirmação de que “a dor é uma oportunidade para Deus
fortalecer a nossa fé a fim de vivermos um relacionamento mais profundo com Ele”?
O CORDEIRO DE DEUS: Ele foi provado e obedeceu em tudo para nos dar provisão!

No monte Moriá vemos o que um homem é capaz de fazer por amor a Deus. Mas no
monte Calvário aprendemos o que Deus é capaz de fazer por amor a nós. Por causa da
obediência de Abraão no monte Moriá, Deus disse: “agora sei que você me ama, pois você
não me negou seu filho, seu único filho, a quem ama”. Por causa da obediência de Jesus no
monte Calvário, nós podemos dizer pra Deus: “agora eu sei que você me ama pois você não
me negou seu filho, seu único filho, a quem ama”.

FIRMANDO OS PASSOS NA MISSÃO.
➢ Você consegue identificar seus potenciais “Isaques”?
➢ Você já tomou a decisão dolorida que você precisa tomar por causa da sua decisão de
viver sob o controle de Deus?
➢ Não se esqueça: Deus sempre vai prover muito mais a nós do que Ele nos pede para
desistir por ele.

