TEMA: O ALVO DO CRISTÃO
Estudo Pequenos Grupos
Maio 2011 – 02
1. DISCIPULADO (35 minutos)
Objetivo do estudo: Levar cada membro do pequeno grupo a entender que o alvo do cristão é a vida eterna
em Cristo Jesus e só será possível alcançá-lo se mantivermos nosso olhar fixo nEle.
INTRODUÇÃO
Texto Bíblico: Hebreus 12:1-2
Líder, pergunte ao grupo, quais são os elementos necessários para se alcançar alvos estabelecidos.
Se o nosso alvo é a vida eterna em Jesus Cristo, quais são os cuidados que devemos ter?
Vejamos o que a Bíblia diz:
1- Deixar o Pecado (Hebreus 12:1b).
A palavra PECADO no original significa ERRAR O ALVO. O pecado portanto nos distancia do nosso objetivo
final. Precisamos deixar tudo que nos impede de chegar ao alvo.
Æ I Ped. 2:1 nos apresenta alguns desses empecilhos (peça ao grupo para enumerar os empecilhos que o
texto mostra juntamente com você): 1) Malícia; 2) Engano; 3) Fingimentos; 4) Invejas; 5) Murmurações;
Quais outros conselhos são dados em Colossenses 3:8-10?
2- Correr com Paciência
Só chega ao final quem é persistente.
- I Coríntios 9:24 apresenta o quadro de quem quer ser vencedor: correr até o final.
- Filipenses 3:14: “Prossigo para o alvo...” Para Paulo, vida cristã é coisa dinâmica. É vida. Vida que extrapola
templos e enfrenta as oposições do mundo. Crente que, de fato é cristão, tem um alvo maior e prossegue todos
os dias para o alvo.
- Apocalipse 14:12: “ Aqui está a paciência dos santos...” A vitória final está relacionada à perseverança.
3- Olhar Para Jesus: O Vitorioso.
Olhar, não apenas ver! Fixar firmemente o olhar, sem vacilar, com fé.
- Filipenses 2:8-10: Humilhação e Exaltação: Jesus sofreu humilhação, mas foi exaltado, Ele é o nosso Exemplo
e nossa Salvação.

JESUS SE TRANSFORMA NAQUILO QUE ELE NOS OFERECE
Ele não apenas oferece a salvação, mas ele é a salvação:
- “ Eu Sou a Porta” - “ Eu Sou o Caminho” - “ Eu Sou o Pão” - “ Eu Sou a Ressurreição” - “ Eu Sou a Vida”
Que possamos fixar o nosso olhar no Senhor Jesus e prosseguir para o alvo.
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