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!
COMO SER MELHOR
TEXTO BASE (leia o texto)
LUCAS 2:52
Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.
TEXTO DE APOIO PARA MELHOR COMPREENSÃO
O texto acima é um fragmento de um conteúdo bíblico do livro de Lucas que descreve parte
da vida de Jesus antes deste se tornar conhecido por suas obras que, com o passar dos
anos, foi crescendo de forma saúdavel, pois este revela que ele crescia, em sabedoria,
estatura e graça diante de Deus.
REFLEXÃO
Jesus era uma pessoa comum e saúdavel, pois ele crescia, muitos jovens crescem em
estatura fisica, mas não em sabedoria e graça.
•

SABEDORIA
Muitos crescem, mas por falta de temor a Deus, não se torna sábio e sim
tolos. Provérbios 9:10

•

ESTARURA
Todo jovem saúdavel cresce de forma natural, pois é parte de um processo
biologico normal.

•

GRAÇA
Esta graça não é a que é relativa ao favor de Deus ao nos dar a salvação,
e sim o mesmo que ser aprovado por Ele pelo que se faz. Os jovens tem
feito o que aprova o Senhor?

COMO SER MELHOR?
Como ser melhor para atingir a estatura do varão perfeito (Efesios
4:13) que é a medida de Cristo o Senhor.

PERGUNTAS DIVERSAS
•
•
•

Quer crescer?
Quer ser sabio?
Quer ser aprovado por Deus?

ALGUMAS ORIENTAÇÕES PASTORAIS
(leia os textos Bíblicos se for possivel)
•

Melhore seus relacionamentos, inclusive com o Senhor,
seja conhecido por ele. (Deus conhece Moises) Nm 12: 4-8

•

Sobressaia nas diversidades da vida, aprenda escutar,
aprenda com os erros dos outros. (Moisés deu ouvidos
para os concelhos de seu sogro Jetro) Êxodo 18.15

•

Aprenda a discernir os momentos de sua vida. (O cego de
Jericó, percebeu que era Jesus) Mc 10:46-47

(Leia) Salmos 44:22
CONCLUSÃO
Não devemos nos conformar com este mundo assumindo a sua forma, egosita, tola, onde não
se é aprovado por Deus, não se tem um relacionamento verdadeiro com o senhor e quando te
pedem prova de sua fé, percebe que esta perdido, somos agentes de transformação, chamados
para sermos luz e sal neste mundo.
Fazer uma oração pelas pessoas: (Sugestão)

