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Você se lembra da primeira vez que viajou com sua família?
Aconteceu algo de importante? Se sim, compartilhe com o grupo.
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Deus tem o compromisso de cumprir tudo o
que Ele disse em sua Palavra. Ele é Fiel !
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Texto
Lucas 9:62

Sugestão de música
Volume 1
Nº 25 - Sim, Deus é Fiel

Tem-se dito que somos uma sociedade que não quer compromissos, não queremos assumir
compromissos. Nosso Deus é um Deus de compromissos. Jesus comprometeu-se tanto que
se fez carne, habitou entre nós, tomou nossos pecados e na cruz deu a sua vida por nós.
Isto é compromisso.

Com o que devemos nos compromissar?
1) Devemos ter compromisso com a Oração.
Orar é:
• tocar o trono de Deus.
• é abrir as janelas do céu.
• é ver o braço de Deus em movimento.
• é vida de intimidade com Deus.
• é ver Deus trazendo à existência as coisas que não existem.
• é saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
• é ter a chave que abre portas.
Jesus nos deixou o exemplo. Ele sempre falava com o Pai através da oração. Marcos 1:35; Lucas 6:12; Lucas 22:44.
Jesus nos encoraja a ser persistente na oração e nunca desanimar. Lucas 18:1.
Devemos orar uns pelos outros. A oração é eficaz. Oração dá certo. Tiago 5:16.
2)
•
•
•
•
•
•

Devemos ter compromisso com a Palavra.
Devemos estudar a Palavra de Deus. João 5:39.
Devemos meditar na Palavra de Deus. Salmos 19:14; Salmos 1:2.
Devemos guardar a Palavra de Deus no nosso coração. Salmos 119:11.
Devemos amar a Palavra de Deus. Salmos 119:97.
Devemos praticar a Palavra de Deus. Mateus 7:24-25.
Devemos semear a Palavra de Deus. Salmos 126:6.

3) Devemos ter compromisso com o Reino de Deus. Mateus 6:33.
O meu caráter, meu estilo de vida e o meu testemunho devem refletir o Reino de Deus.
Mais do que distribuir a Bíblia, nós somos a Bíblia ambulante. 2 Coríntios 3:2-3.
Mais do que pregar com palavras, devemos pregar com os nossos atos, pois nós somos o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios 2:15.
O compromisso com o Reino de Deus deve ser de forma apaixonada. Veja o testemunho do apóstolo Paulo em Atos 20:24.

4)
•
•
•
•

Devemos ter compromisso com a nossa Família.
Como sacerdote da família. Jó 1:5.
Como abençoador da família. Jacó abençoa cada um de seus filhos. Gênesis 49.
Como líder da família. 1 Timóteo 3:4- 5.
Sua família é prioridade? Como vai a sua família? 2 Reis 4:26.

Conclusão: Deus está à procura de pessoas que se disponham a uma vida de sério compromisso com a oração, com a Palavra, com
o Reino e com a Família. Você está disposto, com a ajuda da Graça de Deus, selar hoje o seu compromisso?
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Como acabamos de estudar. Vamos nos comprometer com o Reino de Deus.
Devemos Orar e praticar a Palavra de Deus para que os de fora possa ver Jesus
refletido em nós.

Vamos nos comprometer também, com nossa família. Exercendo o
sacerdócio, orando e cuidando de cada integrante dela.

RECADOS PARA O FACILITADOR
PARTICIPE DO DESAFIO PARA O ANO DE 2013.
Vamos nos unir neste desafio.
1) Não deixe de orar por seu Pequeno Grupo.
2) Incentive os integrantes do Pequeno Grupo a orarem pelos Facilitadores e Lar Hospedeiros.
3) Vamos nos empenhar em identificar novos facilitadores para que seu Pequeno Grupo se multiplique pelo menos
uma vez neste ano.
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