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!
O QUE NÃO NOS SEPARA DO
AMOR DE DEUS
TEXTO BASE (leia o texto)
Rm 8:35
No texto Paulo pergunta:
QUEM NOS SEPARÁ DO AMOR
DE DEUS?
TEXTO DE APOIO PARA MELHOR COMPREENSÃO
No mundo não se tem uma boa compreenção de amor pois este se confunde com paixão e
sentimentos movidos por desejos, ao contrario do que exprime a palavra de Deus quanto ao amor
pois este esta relacionado a piedade a bondade, por isso a pergunta o que ou quem pode nos
afastar da piedade ou bondade (amor) de Deus.
TEXTO DE APOIO, AS MAZELAS DA VIDA SEGUNDO ESTE
MUNDO
•

TRIBULAÇÃO

•

ANGUSTIA

•

PERSEGUIÇÃO

•

FOME

•

NUDEZ (NECESSIDADES)

•

PERIGO

•

MORTE (ESPADA)

PERGUNTAS DIVERSAS
Será que as mazelas da vida podem impedir que Deus faça o bem para os seus filhos?
E QUANTO A VOCÊ
Que te impede de de fazer o bem?
•As perseguições?
•As lutas?
•As dificuldades?
•O sofrimento?
•A morte?
•E ser um bem feitor de Deus?
Sim, todas estás coisas pode nos afastar daqueles que amamos e devemos amar, porque
somos pó? Estamos sujeito a este mundo neste corpo mortal.
Mas, não de sermos alcançado pela bondade que é o amor de Deus para nós, pois o nosso
Senhor não esta sujeito a este mundo ele não depende deste para nos amar.

Perguntas de auxílio para compartilhamento
•
•
•

Você precisa deste amor e quer ser alcançado por ele?
Você tem acreditado nas promessas de paz que vem da parte do Senhor pela fé?
Quer que esta verdade faça parte de sua vida e viva uma vida de fé inabalavel?
PALAVRA DE REFLEXÃO

Lembre-se que o mal esta presente no mundo e por sermos eternos em um corpo mortal estamos
sujeitos a sofrer neste as implicações de uma vida rodeado pelo mal, mas este não impede o
senhor de cumprir em nós seu beneficio de bondade e nos ressucitar no ultimo dia para
estarmos para sempre com ele.
(Leia) Salmos 44:22
CONCLUSÃO
Portanto ainda que o mundo jaz no maligno, nos estamos no Senhor abençados nas regiões celetiais,
e nada pode impedir que o amor do nossos pai nos alcance sempre uma vez que Jesus ja venceu
todos os poderes deste mundo, quanto a nós basta crermos.

Fazer uma oração pelas pessoas: (Sugestão)
Pelas pessoas que não conseguem sentir este amor, e viver nesta fé.

