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!
DOUTRINA DA SALVAÇÃO
TEXTO BASE (leia o texto)
EF. 2:8 - Fé que salva
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus.
TEXTO DE APOIO PARA MELHOR COMPREENSÃO
Toda fé gerada em nós para salvação não vem de nós é dom de Deus, esta é a fé
salvadora, diferente de uma fé para alcançar, sonhos, projetos humanos, para acreditar no
dia de amanhã.
TEXTO DE APOIO PARA FÉ SALVADORA
•
•
•
•

A fé que salva é redentora Heb 9: 11-14
A fé que salva é justificada Rm 5:1-2
A fé que salva traz santificação I Ts 4:3-5
A fé que salva nos transformara para um corpo glorificado I Co 15:51-54
Perguntas de auxílio para iniciar o compartilhamento
•
•
•

Desde sempre qual é a fé que sido gerado em nós (vocês)?
Como temos desenvolvido nossa fé, para esperar pelo nosso Senhor ou para
construir um mundo melhor?
Minha fé tem me levado a conquistar riquezas, posses, alcançar tudo aquilo
que desejo em meu coração?

PERGUNTA DE COMPARTILHAMENTO
Porque o Senhor colocou em nós a fé em seu filho como nosso salvador?
João 3:13-15
Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está
no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do
homem seja levantado; para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna.

CONCLUSÃO
Ora a fé que salva, vem de Deus e nos fortalece para que haja em nós poder para crer mesmo
diante das adversidades, mesmo diante das tribulações, mesmo diante da morte, mesmo que
pareça ser o fim, como foi a fé dos apóstolos, primeiros cristãos.

Fazer uma oração pelas pessoas: (Sugestão)

