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ADORAÇÃO

COMUNHÃO

DISCIPULADO

Todos nós passamos por lutas. Algumas
parecem não ter fim. Sejamos confiantes, Deus
é fiel a Sua palavra e na Sua palavra existem
muitas promessas, não deixemos que a
amargura nos faça perder a fé.

Sugestão de
música
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Sim, Deus é Fiel

Se você tivesse tempo e dinheiro suficiente, o que você
gostaria de fazer na próxima semana?

A amargura é um sentimento
que demonstra a falta de um
espírito de reconciliação e
contamina outras pessoas.

Texto
Hebreus 12:15

Quais os sintomas de quem está vivendo um sentimento de amargura?
Vejamos alguns.....
• Quando estamos maquinando maneiras de nos vingar na primeira oportunidade;
• Quando há recordação até dos mais íntimos detalhes de um evento que aconteceu há muito tempo;
• Quando nos sentimos ressentidos, e devido a isso estamos tratando de justificar o ressentimento dizendo ...
“eu tenho razão”;
• Quando lemos a Bíblia e quase inconscientemente aplicamos a Escritura a outros em vez de nós mesmos.

Exemplos Bíblicos:

A amargura de Levi e de Simeão (irmãos de Diná
e filhos e Jacó) Gênesis: 34
a) A raiz de amargura faz brotar em nós o desejo de
vingança. Gênesis 34:14;
b) Nos cega de tal maneira que não medimos o que
fazemos. Gênesis 34:25 e 26;
c) Nos leva a pensar que o que fazemos está certo.
Gênesis 34:31;
d) A raiz de amargura afeta a todos os que nos
rodeiam. Gênesis 34:30.

A amargura de Simão
Atos 8: 9-23
a) O desejo de ocupar um cargo na igreja
pode terminar gerando amargura.
O humilde não se amargura e serve
o que Deus lhe dá Atos 8:18-19.
b) A inveja gera amargura para com os líderes e
com os irmãos. Atos 8:23.

1

Conseqüências da amargura:

1. A alma amarga impede que entendamos os verdadeiros propósitos de Deus em determinadas situações;
2. A alma amarga contamina a outros. Por meio de suas palavras o amargurado busca adeptos à sua causa. E quem se une é
seu amigo e quem não se une é seu inimigo. Provérbios 26:21; Tiago 3:5-6.
3. A alma amarga dá lugar ao diabo. Efésios 4:26-27.
4. A alma amarga pode afetar a saúde. Tiago 3:5-6.

Como se libertar da amargura:
1.
2.
3.
4.

Reconhecer que o que estamos sentindo é pecado e nos arrepender de senti-lo. Hebreus 12:14;
Não justificar que temos razão para sentir-nos assim, nem por isso deixa de ser pecado;
Perdoar ao ofensor como Deus nos perdoou Efésios 4:31-32; Mateus 18:23-35;
Se a pessoa não reconhece a sua falta, devemos fazer cumprir a nossa parte com amor, perdoando-lhe e pedindo-lhe
perdão.

Conclusão:

Todo sentimento contrário à vontade de Deus, expresso em sua Palavra, deve ser eliminado da nossa vida para que o projeto de
Jesus se cumpra em nós, e sejamos vitoriosos.
5
minutos

5
minutos

MISSÕES

Em nossas orações não nos esqueçamos dos missionários que tanto se dedicam à
obra de Deus. Devemos sustentá-los em oração.

SERVIÇO

Você faz parte de algum ministério na Igreja?
Se não, procure fazer, pois Deus se agrada de pessoas comprometidas com Sua
obra.

FACILITADOR
Incentive os membros do seu Pequeno
Grupo a ler estes textos durante a
semana, se possível, ler todo o capítulo
para uma melhor compreensão, pois
são referente ao próximo estudo.

Leitura bíblica da semana para o
próximo estudo:
“Jesus – nosso exemplo”
Segunda: I Coríntios 11: 1
Terça:
Mateus 11: 29
Quarta: Mateus 4: 1-11
Quinta: João 12: 27-28
Sexta:
Atos 3: 14
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