TEMA: QUAIS SÃO OS SINAIS DA SUA DIREÇÃO?
Estudo Pequenos Grupos
Maio 2011 – 04
DISCIPULADO (40 minutos)
¾ INTRODUÇÃO
Há muitas pessoas que vivem sem prestar atenção nos sinais que encontra pelo caminho.
Existem:
• Os sinais do corpo,
• Os sinais do tempo,
• Os sinais do trânsito,
• Os sinais da natureza,
• Os sinais dos relacionamentos.
Se você observar bem, perceberá que sempre existem sinais evidentes à sua volta!

SINAIS NÃO SÃO PARA LIMITAÇÃO, MAS SIM PARA PROTEÇÃO!
Por exemplo, na direção de um carro, é importante observar os sinais da estrada ao dirigir, eles existem não para
prejudicar, mas sim para nos ajudar a dirigir de forma segura, e assim chegarmos ao destino final com segurança.
O carro que você dirige também vai mostrando sinais luminosos no painel durante todo o percurso.
OBSERVAR OS SINAIS É SÁBIO E PRUDENTE.
Você está observando os sinais da sua vida?
Os sinais podem salvar sua vida!
Você precisa pensar nisto, em especial, enquanto você está vivo e apto a tomar decisões e fazer escolhas baseado
nos sinais que virão ao seu encontro.
QUANDO VOCÊ VIVE SEM CRISTO, OS SINAIS DA SUA VIDA SÃO:
1. PECADO HABITUAL: O PECADO SE TRANSFORMA EM UM HÁBITO NA SUA VIDA
I JOÃO 3:4: “Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia.”
2. A DÚVIDA EXISTENCIAL: AS DÚVIDAS SOBRE A SUA IDENTIDADE PESSOAL
MARCOS 10:6: “Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher.”
As pessoas estão confusas sobre de onde vieram. Se são homens ou são mulheres?
3. CONFLITOS DE VALOR: OS CONFLITOS EXISTENCIAIS SOBRE

SEU VALOR AUMENTAM A CADA DIA

ISAÍAS 43:4: ”Visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra e eu te amo, portanto darei homens
por ti, e és povos pela tua vida.”
Quando você não tem Deus, desconfia de seu valor naturalmente. Por isto tanta depressão e suicídio.

Segunda Igreja Batista Barra do Piraí

Página 1

4. O MEDO DA MORTE - A INSEGURANÇA SOBRE A VIDA APÓS A MORTE CRESCE
APOCALIPSE 1:18: “Eu sou o que vivo; fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre! e tenho as chaves da
morte e do inferno.”
Quando você não conhece Cristo, a morte é simplesmente a maior incógnita da sua vida.
5. DESOBEDIENCIA - A REBELDIA GERA UMA FALTA DE CONSCIÊNCIA PARA O ARREPENDIMENTO
COLOSSENSES 3:5-6: “Assim façam morrer tudo que pertence a natureza terrena de vocês: imoralidades sexual,
impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que e a idolatria. E por causa destas coisas que vem a ira de Deus
sobre os que vivem na desobediência.”
Estas questões o limitam, lhe estressa, te imobiliza para sonhar, buscar milagres e o impossível para sua vida.
Atrofiam sua vida espiritual!
Quando os sinais... Pecado – Dúvida – Conflito – Medo e Desobediência aparecerem em sua vida =

!

MAS... QUANDO VOCÊ VIVE COM CRISTO, OS SINAIS DA SUA VIDA SÃO:
¾ SEGUNDO A SUA PALAVRA EM I JOÃO 2: 8 – 14
1.

VOCÊ VIVE NA VERDADEIRA LUZ
¾ I JOÃO 2:8b: “as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz”
¾ ROMANOS 2:19: Nos tornamos luz para os que estão nas trevas. Não têm trevas, ocultismo, medo, magia,
insegurança, dúvida e coisas pertinentes a quem vive nas trevas. Sinal da Luz!

2.

VOCÊ VIVE DEBAIXO DO PERDÃO DE DEUS
¾ I JOÃO 2:12: “porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus”
¾ ISAÍAS. 6:7: “a culpa foi removida e o pecado foi perdoado.”
¾ I JOÃO 1:9: “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda injustiça.” Sinal do perdão!

3.

VOCÊ VIVE DEBAIXO DA PROMESSA DE VITÓRIA CONTRA O MAL
¾ I JOÃO 2: 13b: “já venceram o Maligno”
¾ I JOÃO. 5: 18b: “aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, o Maligno não o atinge”
Por isto a Palavra nos ensina a resistir. Porque ele já foi derrotado. Vive debaixo de promessa. Aleluia!
Sinal da promessa!
4.

VOCE PASSA A DESFRUTAR DA INTIMIDADE DO SEU PAI CRIADOR
¾ I JOÃO 2:14a: “porque vocês conhecem o Pai”
¾ I JOÃO 17:26: Disse Jesus: “E eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor
que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja.”
Vai para igreja? Diga: vou para a casa de papai! Sinal da intimidade!
5. PALAVRA: VOCÊ É FORTALECIDO PELO PODER DA PALAVRA
¾ I JOÃO 2:14b: “porque vocês são fortes e em vocês a Palavra de Deus permanece e vocês venceram o
Maligno”
¾ JOÃO 15:3: Disse Jesus: “Vocês já estão limpos, pela Palavra que lhes tenho dado.” Sinal da Palavra!
• CONCLUSÃO
“Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles?” – NÚMEROS. 14:11
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