
IGREJA BATISTA CENTRAL DE BELO HORIZONTE

Nesse estudo iremos refletir sobre a nossa identidade em Deus. Para sermos completos, felizes temos que ter 
certeza do nosso valor diante do Pai, e o que Ele tem para nós. Por isso, não podemos nos moldar de acordo com 
o padrão do mundo. Logo, nosso segundo estudo quer te mostrar o quanto Deus te estima.

INTRODUÇÃO: 

Às vezes, estamos tão machucados e carentes que aceitamos situações desagradáveis e humilhantes para 
“ganharmos” um pouco de atenção, sermos notados. Além disso, há pessoas que passam a vida inteira sendo o 
que não são por se acharem inferiores aos outros. Essas situações ilustram pessoas que ainda não sabem o quanto 
valem.

PERGUNTAS PARA O GRUPO:

a) O que vocês acham que falta nessas pessoas que se submetem a essas situações citadas acima? 

b) Você já se viu buscando a afirmação de outras pessoas?

c) Você se ama e/ou se sente amado?

DESENVOLVIMENTO:

Reconhecermos o que Jesus fez por nós na cruz é o principal passo para sabermos o nosso valor.  
LEIA 1PEDRO 1:18-21:

“Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da 
sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, 
como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos 
tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês crêem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, 
de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus.”                     

Quando vivemos em sintonia com Deus, sabemos quem somos e o quanto valemos, a carência já não nos submete 
às situações degradantes. Ter uma vida sincera com Deus nos enche de amor e de segurança para convivermos 
com o outro sem esperar que ele supra as nossas faltas, porque é Jesus quem faz isso. Você já ouviu a frase: “o 
vazio do seu coração é do tamanho de Deus”? Então... tome posse dessa verdade e deixe Ele te preencher.

CONCLUSÃO: 

Deus quer que nos experimentemos a vontade dele (isto é: aquilo que é bom, perfeito e agradável), mas você só 
conseguirá discernir isso quando tiver certeza do seu valor para Deus, e não se preocupar em seguir os padrões 
do mundo. 

“A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e jóias de ouro ou roupas finas. 
Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranqüilo, o que é 
de grande valor para Deus.” 1Pedro 3:3-4 NVI

SÉRIE: A VERDADEIRA IDENTIDADE:  

QUAL É O MEU VALOR?
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