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15
minutos

COMUNHÃO

Compartilhe
com o grupo

É errado o Cristão desejar ter um padrão de vida melhor?
É errado o Cristão desejar ter progresso na vida material?
É errado buscar uma colocação profissional que permita uma
vida financeira melhor? Que gere a possibilidade de conforto
pra família e gere a possibilidade de investir na obra de Deus?

Não, não é errado buscar uma vida melhor ou uma posição melhor. O evangelho está conquistando gente de todas as classes
econômicas como: médicos; engenheiros, advogados; pedreiros.... e tantos outros.
A questão que Jesus está colocando aqui não é tanto de possuir riqueza, mas de ser possuído pela riqueza.

5
minutos

ADORAÇÃO

Somente Jesus tem o poder de
transformar a vida do ser humano.

45
minutos

DISCIPULADO

Onde está o seu
coração?

Texto
Mateus
6:19-21

Quando a Bíblia fala de coração, ela não
está falando deste órgão pulsante que há
dentro de nós que bombeia sangue para
todas as partes da nossa vida. A Bíblia
está falando dos nossos sonhos. Ela está
falando do centro da nossa vida.
A pergunta é: Onde é que estamos
colocando a nossa vida, os nossos sonhos,
as nossas aspirações.
Provérbio 4:23 Quando a Bíblia fala de
coração, na verdade, está falando do
nosso íntimo.
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SERMÃO DA MONTANHA
Mateus (capítulos 5 a 7)

O sermão da montanha tem como foco o
Cristão.
A finalidade é traçar uma radiografia do Cristão.
Neste sermão encontramos o mapa, a rota, a
trilha para nos tornarmos semelhantes a Jesus.
Ensina como devemos nos transformar em um
discípulo de Jesus. Fala do caráter do Cristão,
da justiça, do sentimento e do perdão.
É uma cartilha que se constitui no aprendizado
para quem quer se tornar um discípulo de
Cristo, que é um processo.

Onde é que está o seu coração? O coração vai onde estiverem os nossos anseios mais profundos.
Jesus está dizendo: Onde estiver vosso tesouro aí também estará vosso coração. Tesouro representa aquilo que pra nós é de maior
valor. Representa tudo aquilo que aspiramos, tudo àquilo que desejamos.
Existem as aspirações temporárias que é, por exemplo, quando um jovem está se preparando para o vestibular ,está focado no
estudo, passou no vestibular aquela aspiração também passa.
Existem as aspirações eternas. Não ajuntem tesouro aqui na terra, isto é, que nossas aspirações maiores não estejam colocadas aqui
na terra. Elas até podem existir, mas não deve ser nossa prioridade porque o que está aqui passa. Quando conseguimos colocar
nossas aspirações nas coisas de Deus. Quando descobrimos as aspirações que Deus tem pra cada um de nós, que benção que é!
Deus tem um propósito pra todos e também tem um propósito específico para cada um de nós.
Busque a aspiração de Deus para sua vida. Não há lugar melhor pra estar do que no centro da vontade de Deus.
Quando Deus dá um chamado específico, ele também dá a capacitação específica.
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1. Qual é a sua escala de valores? O que é, de fato, importante pra você?
O que é importante pra mim não é o que eu digo que é importante, mas é aquilo que tem o meu tempo, a minha atenção e o meu
recurso. Nossa escala de valores é o que move nossa vida.
Jesus não está ensinando que há maldição quanto às propriedades em si.
A questão não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6:10
2. O que é juntar tesouro no céu?
É colocar numa condição que não pode ser corrompido ou destruído, cujo efeito dura pela eternidade.
O que dura pela eternidade? O que você faz aqui que vale pra eternidade? Entregar o coração pra Jesus. Tudo isso aqui passa, mas
a palavra de Deus não passa.
3. Onde está seu coração?
Talvez o coração esteja preocupado, abatido. Provérbios 12:25
Talvez o coração esteja preocupado, por conta de uma resposta que está demorando. Provérbios 13:12
Deus sempre responde a orações: Ele responde sim, não e espera.
Às vezes, a resposta é sim, mas acontece depois da nossa morte.

Conclusão:

Onde está o nosso coração?
Nosso coração deve estar sempre nas mãos de Deus. Provérbios 23:26.

5
minutos

MISSÕES

Durante essa semana, vamos nos empenhar em falar de Jesus para nossos amigos,
nossos vizinhos e mais a quem encontrar.

5
minutos

SERVIÇO

Traga um amigo para participar com você do Pequeno Grupo.
Talvez ele esteja somente esperando o seu convite

RECADOS PARA O FACILITADOR
Incentive os membros do seu Pequeno Grupo a ler, durante a semana, os textos bíblicos referente ao
próximo estudo.

Tenha em seu Pequeno Grupo uma equipe de colaboradores.
Dê tarefas a cada um dos participantes como:
1 – Distribuição do Caderno de Louvor e recolhimento após cantarem.
2 – Anotar pedidos de oração em um caderno e lembrar sempre de orarem pelos pedidos.
3 – Manter o cadastro dos participantes em dia com nome, endereço, telefone e data de aniversário e
enviar o cadastro atualizado para a liderança sempre que tiver um novo participante.
4 – Fazer a folha de presença e enviar a liderança logo que terminar o mês.
E outras ...

Vamos nos empenhar em fazer novos facilitadores. Tente identificar no próprio grupo quem tem perfil para
ser um facilitador e o convide a ser treinado.
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