LOUVOR A DEUS
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O que você agradeceria a Deus hoje?
Líder separe um momento para agradecer a Deus pelos agradecimentos apresentados pelo grupo.

Volume 1 - Nº 27 - Te adoramos, oh Altíssimo!

RAZÕES BÁSICAS PARA LOUVAR A DEUS
Texto: 1 Pedro 1:1 a 5

Quando somos novos convertidos é mais
fácil louvar e adorar a Deus com toda
intensidade, pois tudo é novo e lindo, mas
com o passar dos anos, parece que nos
acostumamos com as coisas de Deus.
O que acontece normalmente é que vamos
nos esfriando, não que deixamos de amar a
Deus, mas parece que as coisas que Deus
faz já não tem o mesmo efeito.

No texto em que lemos foi uma época de intensa perseguição. Nero matava os judeus com requinte de grande crueldade. Chegava a
costurar pele de animal na pele dos cristãos para que fossem perseguidos e mortos pelos leões. Chegou a colocar fogo nos corpos
dos cristãos vivos para que iluminassem cidade e tantas outras atrocidades. Os cristãos eram destruídos para satisfazer os desejos e
para diversão de Nero. Ser cristão nessa época era muito difícil.
Por isso o Apóstolo Pedro no versículo 1 descreve os cristãos como estrangeiros dispersos.
E é neste contexto de perseguição que no (v.3) diz: “Bendito seja Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo”.
Por que louvar ao Senhor? Porque nos regenerou.
Regenerar é gerar de novo, é nascer de novo. Por isso não importa a situação em que estejamos passando, se de dor ou
perseguição. Sempre: “Bendito seja o Senhor”.
Porque o Senhor nos regenerou?
1) Nos regenerou segundo sua grande misericórdia.

Nós recebemos vida nova somente pela misericórdia do Senhor, não temos merecimento algum.
2) Nos regenerou por uma esperança viva.

A viva esperança é quando esperamos aquilo que temos certeza que vai acontecer. Como a volta de Jesus e nossa salvação. Temos
a viva esperança que vamos morar nossa eternidade com Ele.
Não é como esperar por uma bênção aqui na terra. Como pedir uma bênção ao Senhor e não saber se Deus vai nos abençoar.
Esperamos, mas Deus nos concede a bênção pedida se for da vontade Dele. Mas a eternidade e a salvação são certas.
3) Nos regenerou pela ressurreição de Jesus.

O auge do cristianismo é a ressurreição. Mediante a ressurreição, Deus nos regenerou. O único líder religioso que tem um túmulo
vazio é Jesus Cristo, e nós também ressuscitaremos e viveremos a eternidade com Ele.
4) Temos uma herança incorruptível e incontaminável.

É herança porque somos considerados “Filhos de Deus”. Em João 1:12 recebemos o direito de ser chamados de “Filhos de Deus”.
Nossa herança está guardada no céu.
Conclusão: Apesar de vivermos situações difíceis. Deus deve ser sempre louvado, pelo fato de Ele ter nos regenerado. Devemos
sempre glorificar a Deus por essa regeneração.
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