Formação Cristã - Módulo: Maravilhoso e Bom Deus
Antes
de
Tudo

Compartilhando a Disciplina do Sono
• O que foi mais difícil?
• Quais benefícios ela lhe trouxe?

Capítulo 2 - Deus é Bom!
Deus é Bom!
Responda: Quando tudo esta indo bem ou Quando tudo esta indo Mal?

História de Jim:

sua filha nasceu com uma doença congênita e faleceu com 2

anos de idade.
Um pastor disse a ele: “Quem

Falsa Narrativa:

pecou, Jim, você ou sua esposa?

O Deus Irado

“ A narrativa pode ser resumida como: Deus é um juiz irado. Se você agir bem, será
abençoado; se pecar, será punido. Como juiz divino, Deus nos observa
cuidadosamente, ávido por nos punir mesmo pelas menores infrações.”
Para pensar: Você concorda com a declaração acima? Por que sim ou por que não?

A Narrativa de Jesus: Deus é Bom!
“Respondeu-lhe Jesus: “Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é
Deus.” Marcos 10:18 NVI

Jesus confronta a narrativa do “Deus que castiga os pecadores”
“Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: “Mestre, quem
pecou: este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego?” Disse Jesus: “Nem ele nem seus
pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele.” João
9:1-3 NVI

Explicação do Autor:
Jesus curou o homem de sua cegueira. As implicações desse ato são enormes. Se Jesus
acreditasse que a cegueira do homem era uma punição justa por seus pecados (ou pelos
pecados de seus pais), ele se teria afastado. A justiça o exigiria. Em vez disso, Jesus curou o
homem cego e assim revelou o poder de Deus. O estudioso do Novo Testamento Merrill Tenney
conclui:
Jesus negou-se a aceitar as alternativas sugeridas pelo questionamento dos discípulos. Ele
olhou para o desespero humano não como retribuição por alguma ofensa cometida por seus
pais ou pelo próprio homem, mas como uma oportunidade de realizar a obra de Deus. Jesus
não considerou a cegueira como um castigo ou como uma questão de acaso irracional; aquela
situação era um desafio para manifestar o poder de cura divina na vida do homem.” Pg. 55

Jesus ensina que Deus trata todas as pessoas da mesma forma:
“para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o
seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos.” Mateus 5:45 NVI

Porém, há uma afirmação importante do autor:
“Deus promete que aqueles que amam e servem, e que são honestos e fiéis,
conhecerão um tipo de alegria e paz que os maus nunca conhecerão.”
Para pensar: O fato de Deus ter a palavra final em todas as coisas da vida traz a você
conforto? Esperança? Frustração? Por que?
Este é um mundo de aflições:
“Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão
aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo”.João 16:33 NVI

Devemos esperar experimentar o desgosto e a dor, o sofrimento e a perda, porque
essas coisas são parte do que significa ser humano e podem ser úteis em nosso
desenvolvimento. Como Tiago nos exortou:
“Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas
provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança
deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês
coisa alguma.” Tiago 1:2-4 NVI

Treinamento para a Alma:

(praticar durante a semana)

Disciplina do Silêncio
Nosso mundo é barulhento e apressado, e alguns de nós deixamos de permanecer quietos. O Deus que é
bom somente pode alcançar-nos quando estamos em silêncio. Parafraseando o salmista, precisamos
"aquietar-nos" (Salmos 4.4) para saber que Deus é “Bom”. Está semana encorajo você a separar cinco
minutos por dia para sentar-se em silêncio. Pegue um cálice ou xícara de alguma coisa morna e saborosa,
escolha uma cadeira confortável e apenas sente-se silenciosamente. Isso é tudo. Não é algo muito difícil,
mas produz grandes benefícios. Algumas dicas:
1- Busque pequenos espaços livres em seu dia, tais como uma parada entre atividades.
2- Acorde um pouco mais cedo ou agende seu próximo compromisso para um pouco tarde, de modo que,
quando você chegar, tenha mais tempo extra para encontrar um lugar quieto e "apenas ser".
3- Muitas pessoas acham que seus pensamentos vão e vêm durante esses períodos de silêncio. Isso é
normal. Sua mente é usada para ajudar você a resolver problemas, ela não está acostumada a aquietar-se.
Aqui estão duas dicas que ajudarão em meio à luta mental que atormenta a disciplina do silêncio: 1.
Mantenha um bloco de anotações próximo para escrever coisas que possam vir à sua mente, tais como um
telefonema que você precisa dar ou as roupas que você necessita lavar. Isso ajudará a aquietar sua mente.
2. Você pode fazer um "aquecimento" para os cinco minutos lendo a Bíblia durante um ou dois minutos.
Parece desafiador a princípio, mas com algum esforço você será capaz de fazer isso facilmente todos os
dias. Suspeito que em breve você achará esse exercício cada vez mais importante para sua vida cotidiana.
Ele ajudará você a desacelerar e a tornar-se presente, mais capaz de focar sua atenção em Deus em meio
a todas as suas circunstâncias agitadas. Ele pode levar você a uma prática regular de desenvolver
"descansos" que transformam as ações em sua vida em música suave.

Leia para próxima semana:
Capítulo 3 - Deus é digno de confiança (Livro pg. 69 a 92

