LOUVOR
Façam um louvor a Deus se não houver quem toque pode ser mecânico mesmo, com
no máximo duas músicas!
QUEBRA GELO
Fica a critério do ministro de compartilhamento!
A CAMINHADA DA VIDA CRISTÃ
TEXTO BASE ( leia o texto)
João 14:5-6 JESUS É O CAMINHO DA VIDA CRISTÃ

Perguntas de auxílio para iniciar o compartilhamento
•

•
•
•
•

Pergunte se alguém já assistiu o filme o peregrino, para desenvolver o
compartilhamento caso você também tenha assistido? Se alguém não assistiu o link
estará no final desta mensagem.
Quais os caminhos têm tomado em sua vida diante das dificuldades da vida?
Você procura sempre os atalhos da vida?
O caminho que tem tomado em sua vida, você sabe onde vai leva-lo?
As pedras no seu caminho como tem lidado com elas?
TEXTO DE APOIO DE COMPARTILHAMENTO

Os desafios da caminhada a vida cristã
Escolha alguns destes textos para desenvolver seu discurso sobre os desafios da
caminhada cristã, não é necessário usar todos.
1) Do visível olhamos para o invisível; 2Co. - 4.18
2) Somos primeiros quando servimos; Mc. - 10.42-44
3)Somos exaltados quando nos humilhamos; Mt. -18.4 e 23.12
4)Tornamo-nos sábios pela loucura da pregação; 1Co-1.21
5)Tornamo-nos livres sendo escravos da justiça; Rm - 6.17-22
6)Possuímos tudo e não temos nada; 2Co - 6.10
7)Quando somos fracos, então é que somos fortes; 2Co -12.10
8)Triunfamos na derrota; 2Co -12.7-9

Perguntas retóricas (O ouvinte não precisa responder e só para refletir, mas deixar livre se
alguém quiser se manifestar e pedir oração, ore).
•
•
•

O que você acha que sendo Jesus o caminho, você vai conseguir chegar até fim do
caminho.
Você precisa de ajuda para andar neste caminho?
Você crê que este caminho com seus desafios o tornara um cristão frutífero para o
reino de Deus e para sua própria vida?

CONCLUSÃO
Ao vermos estes textos, podemos concluir que nossa jornada nesta vida, é uma
peregrinação, pois todos os dias andamos um pouco mais rumo ao nosso lar no céu,
voltando para casa e este é o caminho e seus desafios.

Fazer uma oração pelas pessoas: (Sugestão)
O peregrino, filme sugerido para que nunca assistiu, para ter um melhor entendimento
da jornada da vida:
https://www.youtube.com/watch?v=bO174oyZ1cA

