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Somente o Senhor Jesus nos retira
ADORAÇÃO do pecado e nos chama pra viver
uma história de poder.

Sugestão de música
Volume 1
Nº 23 - Ressuscita-me

COMUNHÃO O que você entende por nascer de novo?
O que é ter uma nova vida?

DISCIPULADO

Texto
Gálatas
6:17

Muitas cicatrizes podem desaparecer com cirurgia plástica, nunca,
porém, desaparecendo o trauma.
Paulo foi um homem muito marcado, falando das cicatrizes sofridas pelas
perseguições que lhe foram mais significativas do que a marca da
circuncisão, a qual o afirmava como judeu.
Ele diz, com isso, que as cicatrizes que a vida nos impõe desaparecem
diante da marca do evangelho de Jesus nas nossas vidas.
A vida deixa marcas em nós, as quais, às vezes, geram cicatrizes que
não se apagam; mas Deus pode apagá-las com a marca indelével do
Seu Amor revelado na Cruz.

1) Quais as marcas da Vida?
• Os senhores marcavam os seus escravos.
• O tempo marca com rugas e com a velhice.
• A discriminação marca as pessoas de cor diferente.
• A doença marca suas vítimas.
• A perda de um ente querido marca nosso coração com a dor da separação.
Você já viveu uma situação que deixou cicatrizes ine squecíveis?
2) Quais as marcas do Pecado?
O pecado marca a vida de quem a ele se submete – drogas, prostituição, álcool, adultério, roubo, traição, abandono,
corrupção e mentiras.
A conseqüência de um pecado deixa marcas profundas em nos mesmos, em nossas famílias e nas pessoas que amamos.
3) Como as marcas podem ser retiradas?
As marcas da vida e do pecado podem ser retiradas ou transformadas em nome de Jesus. Ele levou as marcas do nosso
pecado para que fossemos limpos.
Algumas marcas geradas pela vida não podem ser retiradas, mas essa marca feia pode se tornar bonita.
• Um velho rabugento pode se tornar um sábio ancião;
• Um escravo encontra libertação no Senhor, pra Deus não há acepção de pessoas, nem de cor, nem de status
social. Atos 10:34.
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• Um doente pode fazer de sua cicatriz um testemunho.
• A prostituta pode tornar-se uma mulher virtuosa (Raabe – Josué 6:25)
• Quem roubava pode tornar-se generoso e solidário para com o próximo (Zaqueu – Lucas 19:1-10).
• Quem adulterou pode encontrar perdão e reaver a sua autoridade (Davi – Salmos 51).
• Quem traiu pode se reconciliar (Pedro – João 18:17 e João 18:25-27).
Conclusão:
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Para tirar ou transformar as marcas precisamos nos dispor a:
• Mostrar a Jesus todas as nossas marcas e cicatrizes.
• Mostrar arrependimento por nos deixar marcar pelo pecado.
• Crer no poder purificador de Jesus.
• Crer que o mundo pode marcar as pessoas, mas para Deus só existe a marca da salvação, quando se
aceita Jesus.
• A única forma de apagar as cicatrizes feitas pela vida e pelo pecado é se deixando marcar por Jesus.

MISSÕES
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SERVIÇO

Continuemos em nosso desafio de trazer uma pessoa de nossa
família ou um amigo às reuniões do Pequeno Grupo.

Crie um convite para convidar pessoas para as reuniões do Pequeno Grupo.
Não se esqueça de detalhes importantes como:

Nome do dono do Lar Hospedeiro

Nome do Facilitador

Endereço

Horário

Dia da reunião

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:
“Relacionamento com Deus”
Segunda: Josué 1: 6-8
Terça: Colossenses 3
Quarta: Salmos 1: 1-2
Quinta: João 15: 7
Sexta:
Mateus 7: 24
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