ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

TEMPO DE BUSCAR (2Cr34:1-7)
1- Imagine uma situaomo em que vocrprecisa e deve fazer algo na sua vida.
Algo muito importante. Algo que vai mudar a sua histyria. Imaginou? Agora
imagine que para fazer este ³
algo´vocrtenha todos os recursos
dispont
veis jsua mmo...

2- Vocrdeve estar pensando: Glyria a Deus!

3- Jiaconteceu de vocrprecisar muito fazer algo e de repente vocr
conseguir todos os recursos em suas mmos para realizar? (deixe o povo
falar)

4- Este texto estirelatando a experirncia do Rei Josias. Entre tantos reis
ruins de Judi, o V3 afirma que ele ³
Fez o que o Senhor aprova.́

5- Ele era filho do Rei Manassps que fez tudo errado mas no final se
arrependeu e orou a Deus (2Cr33:12-13).

6- Quando Manassps morreu seu filho Amom assumiu o trono e depois de 2
anos de um reinado horrt
vel ele enfrentou uma rebelimo, foi morto e quem
poderia reinar no lugar dele era seu irmmo Josias que na ppoca tinha
apenas 8 anos de idade.

7- A palavra diz no V3 que ele comeoou a buscar a Deus no ³
oitavo ano de
seu reinado´. Josias tinha apenas 16 anos quando comeoou a buscar a
DEUS.

8- Algupm pode perguntar: Como assim? Ele era judeu e tinha que
comparecer desde pequeno js cerim{nias e ritos. Aqui vemos a diferenoa
entre ³
participar de Ritos´e ³
Buscar a DEUS.́
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9- Nmo pense que porque seu filho participa dos ritos e costumes da sua
religimo que ele esteja BUSCANDO A DEUS. O ³
BUSCAR A DEUS´TEM A
VER COM O Ë
NTIMO. Tem a ver com o coraomo.

10- Reparem que o V3 diz ainda que no oitavo ano de reinado ele comeoou a
buscar a Deus e somente no dpcimo segundo ano comeoou a
PURIFICAR JUDÈE JERUSALeM. Ou seja, com 16 comeoa a buscar a
Deus e aos 20 comeoou a agir.

11- Josias ficou 4 anos buscando a Deus para purificar Judie Jerusalpm.

12- Desde os 16 ele poderia ter agido, mas syaos 20 ele iniciou sua
empreitada.

13- Purificar Judie Jerusalpm com certeza era da vontade de Deus. Josias
amava a Deus e queria fazer isso. Por que ele esperou tanto? (Algupm
poderidizer que ele esperou porque era novo, syque este era mais uma
motivo para ele nmo esperar, afinal quem tira algo da cabeoa de uma
adolescente? Normalmente eles acham que sabem tudo, imagine um
adolescente/jovem QUE ERA REI?)

14- Ele tinha todos os recursos em suas mmos. Ele era um rei absolutista.
Concentrava todo o poder em suas mmos. Por que esperou tanto?

15- Quem ³
busca a Deus´ESPERA O TENPO DE DEUS.

16- Sempre hicoisas que queremos e precisamos fazer. Porpm diante da
maior necessidade que podemos ter, sempre a mixima prioridade deve
ser BUSCAR A DEUS.
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17- Sem buscar a Deus. Sem discernir o caminho de Deus, a VONTADE de
Deus e o TEMPO de Deus, nenhum empreendimento tem a brnomo de
Deus. Filhos que nmo esperam o tempo de seus pais smo filhos
mimados e birrentos.

18- Josias esperou e foi abenooado. Ele syagiu quando estava pronto. E
³
PRONTO´significa entender a VONTADE e o TEMPO de Deus.

19- Antes de ³
fazer e acontecer´vocrBUSCA A DEUS por um tempo antes?
Espera o tempo de Deus?

20- Passe a dedicar um tempo para buscar a Deus antes de ³
fazer e
acontecer´e aumente suas chances de fazer coisas com a Brnomo de
Deus.
M~sica Sugerida:

Descansarei
Cobre-me Com tuas mmos
Com poder Vem me esconder Senhor

Se o trovmo e o mar se erguendo vrm
Sobre a tempestade eu voarei
Sobre as iguas tu tambpm ps rei
Descansarei, pois sei que ps Deus

Minha alma estiSegura em ti
Sabes bem Que em Cristo firme esti
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