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ADORAÇÃO

Somente Jesus é digno de toda honra,
louvor e glória

15
minutos

COMUNHÃO

QUEBRA GELO - PERGUNTAS E RESPOSTAS TRUNCADAS
Previamente, prepare um pedaço de papel e caneta para cada participante.

Na reunião, distribua um pedaço de papel e uma caneta para cada participante. Peça para cada um escrever uma
pergunta que gostaria que a pessoa à sua direita respondesse. Após cada um escrever a sua pergunta, pegue todos os
papéis, misture e entregue aleatoriamente um papel para cada um. Então diga para cada um responder a pergunta que
recebeu no verso do papel. Em seguida, um começa lendo em voz alta apenas a pergunta que recebeu e o da direita lê a
resposta que colocou, como sendo a resposta à pergunta que o anterior fez. Na seqüência o mesmo que leu a resposta,
então lê a pergunta que recebeu e o sua da direita responderá e assim por diante ... até terminar a seqüência. Durante a
leitura das perguntas e respostas todos vão rir muito, pois surgirão combinações imprevisíveis e hilariantes.
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DISCIPULADO
Texto
Lucas
7:1-10

A Fé que Jesus quer ver em nós.

É comum as pessoas acharem que possuem uma força, uma competência, que na
verdade não possuem.
O mesmo acontece em relação a fé. É muito comum as pessoas dizerem que tem
fé. É também muito comum dizerem que confiam muito em Deus. Mas só quando a
fé em Deus for provada é que verão se isto é verdade.
Como está sua fé em Deus?
O texto de Lucas 7:1-10 nos ensina os detalhes para uma fé que agrada a Deus.

1) Muita gente diz que tem fé, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da Palavra de Deus.
Estas pessoas estão confundindo a fé em Deus com outro tipo de fé?
No versículo 3 mostra que o centurião ouviu falar de Jesus e isto acendeu uma fé impressionante. É o ouvir de Deus que gera a fé em
Deus. Fé sem Palavra de Deus pode ser fé em si mesmo, em uma religião, em um cristal, em algum objeto, mas a fé em Deus só pela
Sua própria Palavra poderosa é que faz fluir o Espírito Santo e conseqüentemente a Fé.
2) Pode uma pessoa ter fé sem ter sensibilidade para com as outras pessoas?
No versículo 2 mostra um homem que liderava 100 soldados encarregado de inibir qualquer rebelião na cidade, que lidava com
presos e assassinos mas que não perdeu sua sensibilidade pelas pessoas. Ele foi chamado de amigo pelos anciãos da cidade e
estava amargurado por ver um simples escravo muito doente.
3) Pode alguém ter fé e viver o oposto do discurso de sua fé?
O centurião creu e por isso mandou os anciãos em busca de Jesus. Porque cria, foi em busca. Gente que tem fé em Deus, mas
pouco busca a Deus na verdade tem fé em outra coisa.
Quem reconhece o poder da oração, ora.
Quem é grato a Deus, vive pra Deus e tem prazer em obedecê-Lo.
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4) A Bíblia diz que Deus não resiste ao que tem coração quebrantado.
Por que podemos dizer que o centurião cheio de fé tinha coração quebrantado?
No versículo 6 e 7 ele declara sua indignidade. Ele sabia de seus pecados mesmo que os anciãos vissem tantas virtudes nele. Ele se
sentia indigno da visita de Jesus. Jesus ama gente quebrantada. Estes realmente têm fé.
Conclusão: Sabemos que a fé vem pelo ouvir da Palavra de Deus, então podemos concluir que nossa missão será o anunciar da
Palavra de Deus
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MISSÕES

Nossa missão é não deixar que nem uma só pessoa deixe de ouvir da Palavra de Deus.

SERVIÇO

Estejamos todos com consciência do nosso dever em servir a Deus e ao nosso próximo.

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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Lucas 7:1-10
A Fé que Jesus quer ver em nós.
É comum as pessoas acharem que possuem uma força, uma competência, que na verdade não possuem.
O mesmo acontece em relação a fé. É muito comum as pessoas dizerem que tem fé. É também muito comum dizerem que confiam
muito em Deus. Mas só quando a fé em Deus for provada é que verão se isto é verdade.
Como está sua fé em Deus?
O texto de Lucas 7:1-10 nos ensina os detalhes para uma fé que agrada a Deus.
1) Muita gente diz que tem fé, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da Palavra de Deus.
Estas pessoas estão confundindo a fé em Deus com outro tipo de fé?
No versículo 3 mostra que o centurião ouviu falar de Jesus e isto acendeu uma fé impressionante. É o ouvir de Deus que gera a fé em
Deus. Fé sem Palavra de Deus pode ser fé em si mesmo, em uma religião, em um cristal, em algum objeto, mas a fé em Deus só pela
Sua própria Palavra poderosa é que faz fluir o Espírito Santo e conseqüentemente a Fé.
2) Pode uma pessoa ter fé sem ter sensibilidade para com as outras pessoas?
No versículo 2 mostra um homem que liderava 100 soldados encarregado de inibir qualquer rebelião na cidade, que lidava com
presos e assassinos mas que não perdeu sua sensibilidade pelas pessoas. Ele foi chamado de amigo pelos anciãos da cidade e
estava amargurado por ver um simples escravo muito doente.
3) Pode alguém ter fé e viver o oposto do discurso de sua fé?
O centurião creu e por isso mandou os anciãos em busca de Jesus. Porque cria, foi em busca. Gente que tem fé em Deus, mas
pouco busca a Deus na verdade tem fé em outra coisa.
Quem reconhece o poder da oração, ora.
Quem é grato a Deus, vive pra Deus e tem prazer em obedecê-Lo.
4) A Bíblia diz que Deus não resiste ao que tem coração quebrantado.
Por que podemos dizer que o centurião cheio de fé tinha coração quebrantado?
No versículo 6 e 7 ele declara sua indignidade. Ele sabia de seus pecados mesmo que os anciãos vissem tantas virtudes nele. Ele se
sentia indigno da visita de Jesus. Jesus ama gente quebrantada. Estes realmente têm fé.
Conclusão: Sabemos que a fé vem pelo ouvir da Palavra de Deus, então podemos concluir que nossa missão será o anunciar da
Palavra de Deus
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