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REFLETIR
O que é ser uma “armadilha” para outras pessoas? Como podemos
identificar se temos nos tornado armadilhas para outros?
O que é mais importante para Deus: o que você faz ou quem você é?
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Não perca sua vida
Oséias 5.1-6
SENTIR
O que você faria se tivesse apenas mais 30 dias de vida?
Normalmente, pacientes à beira da morte tem duas reações: A primeira é de
revolta contra Deus e contra tudo, pânico e desespero, e com isso acabam
apressando a própria morte. A outra reação é diferente. Alguns, diante da
morte, têm um despertar novo da vida, lutam e vivem os seus últimos dias
da melhor maneira possível. Isso nos diz que é possível viver melhor, ou
seja, com mais qualidade de vida.
Como é triste ver que alguém joga sua vida fora, se entrega. Não sei você,
mas eu tenho percebido que muita gente está jogando a vida fora dizendo
que está com raiva, triste, que não vai com a cara do fulano, que está irritado
e não quer perdoar. Vida jogada fora não tem mais volta. E o que satanás
quer é que façamos exatamente isso.

APRENDER
O livro de Oséias foi escrito num período que antecedeu a decadência final
de Israel, que estava para desmoronar como estado e seria invadido pela
Síria e pela Babilônia.
Deus deu 4 conselhos para Israel não se perder e não ser destruído:
• Cuidado para você não se tornar uma armadilha. (vs. 1-2);
• Cuidado, seus atos nunca ficarão escondidos de Deus (v. 3);
• Cuidado para você não tomar um caminho sem retorno (v. 4);
• Cuidado com a arrogância do coração (v. 5)
Então quero te perguntar: O que precisa mudar em nós para vivermos de
acordo com os conselhos do Senhor?

Todas nossas atitudes influenciam às pessoas ao redor de forma negativa
ou positiva. Existem atitudes que não edificam e que precisamos confessar
e abandonar?
Qual é o pecado que destrói tudo e todos? Por quê? O que é mais afetado
pela sua ação?
APLICAR
Jesus veio para nos dar vida, e vida plena, de verdade, abundante. Foi por
isso que ele pagou o preço mais alto que tinha, o preço da sua morte por
nós na cruz. A nossa vida custou caro, por isso valorize a sua vida!
Precisamos procurar com diligência o propósito da vida, no único que pode
dar sentido a ela, no Pai. Para isso:
1- Precisamos reconhecer o nosso pecado;
2- Precisamos pedir perdão e nos arrepender;
3- Precisamos mudar de atitude, sendo cheios do Espírito Santo.
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