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ADORAÇÃO

COMUNHÃO

DISCIPULADO

Às vezes, vivemos situações que parece mesmo que
tudo diz não e que o mar das dificuldades não vai se
abrir pra que possamos passar. É nessa hora que
devemos confiar no DEUS DO IMPOSSÍVEL.

Sugestão de música
Volume 1
Nº 8

O Deus do Impossível

Como foi sua semana?
Você classificaria como: otimista ou pessimista
COMPARTILHE COM O GRUPO
OS QUE OLHAM PARA O CHÃO

Há muita gente vivendo como essa mulher. Encurvados, olhando para o chão. São anos a
fio, carregando uma carga que não lhe pertence.
Nesta passagem, no verso 16, fala que se tratava de uma obra maligna. E podemos estar
vivendo uma vida assim, sem otimismo.
Vejamos agora algumas estratégias malignas que leva alguém a OLHAR PARA O CHÃO.

1. MATERIALISMO
O materialismo nos faz apegar somente nas coisas terrenas, naquilo que é palpável, visível. Temos na Bíblia o exemplo de
MARTA em Lucas 10:40.
A preocupação com as coisas materiais nos afasta de DEUS.
HÁ TEMPO PARA SERVIR E TEMPO PARA ESTAR COM JESUS. Mateus 6:24 a 34
2. NEGATIVISMO
As pessoas que são negativas só olham para o chão. Nada dá certo, nunca existem boas perspectivas, estão sempre
murmurando. Como podemos ser pessoas negativas, se DEUS tem ricas promessas pra nós e tem cuidado de nós?
Lembremo-nos agora dos espias – Números 13:25 a 33. Eles não estavam dando importância à promessa que Deus
tinha feito: “Deus prometeu dar essa terra ao seu povo”. Mas Josué e Calebe não foram negativos, mas se lembraram da
promessa do Senhor. Números 14:6 a 9.
3. OPRESSÃO PELO PECADO E PELA CULPA
O pecado e a culpa fazem as pessoas andarem cabisbaixas, envergonhadas, sempre na defensiva. O pecado não
confessado traz uma opressão muito grande. Vem à tristeza, a insônia, a enfermidade… E por que então não confessá-lo?
Nós temos um advogado que é Jesus. Basta abrir o nosso coração pra Ele…
Olhem a situação de PEDRO – Lucas 22:54 a 62.
Conclusão: Se estivermos vivendo uma vida dessa forma, é hora de mudar. O que devemos fazer, então?
1- Ouvir a voz de Jesus (JESUS chamou àquela mulher, ela foi curada)
2- Tomar uma atitude. (a mulher tomou uma atitude – endireitou-se…)
3- Dar glória a Deus. (O LOUVOR É A BASE PARA UMA VIDA DE OTIMISMO E VITÓRIA.)
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MISSÕES

SERVIÇO

Caminhar sozinho é muito difícil.
Vamos unir forças em oração durante essa semana pra detectar almas perdidas

Você sabe definir qual é o seu dom?
Saiba que a melhor maneira de descobrir qual é seu dom é escolhendo algum
ministério na igreja e trabalhando nele.
Você logo saberá se tem a ver com você ou não.
Nossa Igreja tem vários ministérios, tente se envolver em algum deles, esta semana.

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:
“Voltar é sempre difícil ”
Segunda: Salmos 103: 1 a 14
Terça: Lucas 15: 11 a 24
Quarta: Provérbios 28:13
Quinta: Salmos 86: 5
Sexta: Lucas 15:10
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