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Introdução: Miqueias (BLH) 6:6 O que é que eu levarei quando for adorar o 

Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus 

bezerros de um ano para serem completamente queimados? 7 Será que o Senhor 

ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios 

de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para 

pagar os meus pecados e as minhas maldades? 8 O Senhor já nos mostrou o que é 

bom, ele já disse o que exige de nós. O que ele quer é que façamos o que é direito, 

que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência 

ao nosso Deus. 

Muitas pessoas, tem um relacionamento com Deus com Base nas obras. É bem 

verdade, que as obras manifestam a nossa fé. Tiago 2:26 - Porque, assim como o 

corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Porém, não 

são as obras que nos salvam. Mas sim a fé na graça de Deus, manifesta por meio 

do sacrifício de Jesus por nós. Romanos 5:8 Mas Deus demonstra seu amor por nós: 

Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.  

Uma vez que, a obra que nos salva já foi concluída por Cristo, o que Deus espera 

de nós? 

1º Que pratiquemos a Justiça – Praticar a justiça, é mais que fazer o que é certo. É 

fazer o que é certo na hora certa, pela motivação certa. Vou te dar um exemplo de 

injustiça que parece justa: Existe uma fila para pagamento de contas em uma 

lotérica, ao chegar na fila você vê um amigo seu próximo de ser atendido. Então 

você vai até ele e diz: “que bom que te encontrei paga essas contas pra mim”. Você 

fez algo errado? Não, pois você pediu ao seu amigo. Sorte sua ter um amigo prestes 

a ser atendido. Mas você foi justo? Também não, pois todos que estão na fila 

chegaram antes de você e então você feriu o princípio da equidade. (Equidade 

consiste na adaptação da regra existente à situação concreta, observando-se os 

critérios de justiça). Existem coisas que podem ser LEGITIMAS, mas não são 

JUSTAS. Filipenses 4:5 - Seja a vossa eqüidade notória a todos os homens. Perto 

está o SENHOR. 

2° Amemos uns aos outros - Na Bíblia a expressão “UNS AOS OUTROS” aparece 

365 vezes! Você acha que isso é coincidência??? Não, pode ter certeza que não, 

essa é só mais uma maneira perfeita desse nosso Deus nos ensinar. Com essa ” 

semelhança ” Ele mostra-nos que em todos os dias do ano precisamos de alguém, 

ou que alguém precisa de nós!  (Rm.13:8, Rm.15:7, Cl.3:9, Cl.3:16, 1Jo.4:11...) 

3º Vivamos em humildade e obediência diante de Deus - Em Mateus 11:28, Jesus 

fala: “...apreendam de mim a ser humilde de coração...”. A única vez que Ele fala 

para aprender Dele, era para aprender a ser como Sua essência. Ele não fala para apreender a curar, a pregar, a falar 

em línguas, mas para sermos humildes. Aprender a ser humilde, é reconhecer tudo que Deus tem feito por você e em 

você, mas não achar que o que Deus está fazendo, é por que você merece. Deus faz o que faz por nós, por que Ele nos 

ama. Conclusão: Que diariamente possamos estar diante de Deus, caminhando em Justiça, amor ao próximo e 

humildade. Quais dessas coisas você precisa aprender de Jesus? 

 

 

 

 

Quebra gelo:  O que as 

pessoas costumam pedir a 

você? 

Perguntas para 

compartilhar: 

1º O que você aprendeu 

hoje? 

2º Você ama e se sente 

amado? 

3º O que mudou em você 

depois desta carta? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade e País. 

Culto da virada faça 

sua inscrição 

 

O QUE DEUS 

PEDE 
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