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!
TRÊS GRANDES CONFLITOS DO MUNDO DE HOJE
TEXTO BASE (leia o texto)
EZEQUIEL 14:14
Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua
justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor DEUS.
O mundo de hoje
Como comparar estes três homens dos tempos bíblicos, com a realidade de vida dos nossos
dias!
Perguntas de auxílio para iniciar o compartilhamento
•
•
•
•
•

Você entende o mundo em que você vive?
Em que dias estamos vivendo?
Quais são os grandes conflitos em que o mundo tem passado?
O que precisamos entender para discernir este mundo?
E você entende seu propósito de vida, por que vive nesta época?
Você e esta geração

O mundo está cada vez mais difícil de se viver de forma integra, e manter um caráter
incorruptível, mas fomos escolhidos para nascer nesta geração, e devemos marca-la como
eleitos, com a vida de Deus e não sermos marcado por ela com o sinal do maligno.
O mundo e o maligno
O diabo tem marcado este mundo com grandes males, este tem adoecido gerações com
inúmeros problemas que aqueles que não marcam o mundo mais são marcados por ele tem
sofrido:
•
•
•
•
•

Depressão
Loucuras
Desilusão
Pecados e mais pecados
Sofrimento

E como ele tem feito tudo isto e obtido êxito?
•
•
•
•

Minando a fé dos crentes em Deus
Tirando da igreja
Te deixando só
O levando para longe do bando, como fazem os predadores, pois sempre pegam os
mais fracos

Por que muitos não tem marcado sua geração como está escrito no livro do profeta
Ezequiel, a respeito de Noé, Daniel e Jó. (Sugestão de leitura 1 Co.3:2-5)
QUEM ERAM ESTES TRÊS GRANDES HOMEM MENCIONADOS NO LIVRO DO
PROFETA EZEQUIEL
•

•

•

Noé
Viveu em uma época que cada um fazia o que bem entendia, mas este achou graça
diante do senhor (foi aprovado por Deus pela vida que vivia)
Jó
Viveu em um mundo onde precisava ser determinado para ser integro e honesto e se
destacou diante de todos aos olhos do senhor que tudo vê.
Daniel
Em um mundo idolatra ele decidiu andar com Deus, mesmo diante de todas as
impossibilidades.

CONCLUSÃO
Portanto para fazermos a diferença em um mundo em conflito com a moral e a ética é
necessário entender seu propósito de vida diante do senhor nesta geração, e nunca estar só,
mas sempre ligado no corpo que é o de Cristo, e você será lembrado por sua justiça que vem
de Deus. Amém!

Fazer uma oração pelas pessoas: (Sugestão)

