Jesus é a porta certa João 10.7-10
Muitas pessoas dizem que tentaram de tudo, remédios, justiça, amigos... e todas as portas
estavam fechadas. Mas eu pergunto: você já tentou bater na porta de Jesus? Quando você
pensa que está num beco sem saída, lembre-se: Jesus é a porta certa! Vamos aprender
sobre as portas que Jesus abre:
1- Porta da VERDADE:
Pergunte: qual era a verdade sobre Lázaro? – (leve-os a responder que estava morto!!)
Leia Jo 11.11 depois pergunte: Jesus teria mentido? -comente sobre as sentenças que as
pessoas colocam em nossas vidas, depois conclua dizendo que última palavra é do
Senhor!
2- Porta da LIBERTAÇÃO:
Leia Lc 13.11 – explique que espirito de enfermidade significava uma prisão, discorra sobre
o que ela perdia e sofria.
Pergunte: Alguém quer compartilhar algo que era preso, escravo antes de Jesus?
Só Jesus liberta!
3- Porta da VIDA: “eu vim [Jesus] para que tenham vida e a tenham em abundância”.
Explique sobre a vida que Ele nos deu na cruz, alegria, paz, vida eterna!!!
Qual porta você tem procurado? Drogas, álcool, cigarro, balada, solidão.....
CONCLUSÃO: Mateus 16.19 (I João 4.5). Com a fé podemos abrir todas as portas que
precisamos. Se não houver uma porta pra você, Jesus abre o céu para te abençoar!
Quando você encontrar uma porta fechada, lembre-se você já tema chave. Jesus a Porta
da Verdade, da Libertação e da Vida, tem a chave de todas as portas.

Quebra-Gelo Quebrando a cabeça
Distribua as peças do quebra-cabeça(ou desenho recortado) para cada participante. Sem que
ninguém saiba, retire e guarde com você 1 ou 2 peças. Peça então que montem o quebra-cabeça,
no final perceberão que está faltando uma ou mais peças. Agora é com o líder: Após terem
montado. Se faltou alguém que faça parte do grupo, cite por exemplo, que esta pessoa que faltou
representa esta peça que está faltando.
O quebra cabeça inteiro representa o corpo de Cristo, todos fazemos parte do corpo, cada um tem
uma utilidade, cada um tem importância e valor para completar algo na obra de Deus. O seu Dom,
a sua presença é importante para nós. Não permita que ninguém pense que não tem algum Dom,
que não tem alguma importância no grupo e para a obra de Deus. Pois você tem.
Frase para o líder
"O pior naufrágio é daquele que não saiu do porto"
Avisos

Quinta feira Oração 19:30H é feriado! Venha orar!!
Encontro de Fé 20:00H
Domingo Ceia de Liderança 8:30H
Culto de Ceia Manhã 10H
Oração 17:30H Culto de Ceia Noite 18H
*Este mês de junho é muito importante para nós, na Graça de Cristo chegamos à “Bodas
de Prata” venha comemorar conosco!
* Colabore com nossos projetos: Cestas básicas e Puxando a Rede

