O que faz Deus sorrir Gênesis 6. 5 e 8
Na época de Noé, todo mundo vivia para seu próprio prazer, e não para o de Deus – Noé
porém agradava a Deus, provavelmente o fazia sorrir. E porque ele agradou a Deus é que
nós estamos vivos – a história de Noé nos mostra alguns passos para agradecer a Deus.
(recorte as frases abaixo sobre O TEMA e distribua para leitura, depois de algum
comentário do grupo leia a referência)
1. Deus sorri quando amar a Ele sobre todas as coisas –
Sl 18.1. no meio de uma geração perversa, Nóe mantinha sua intimidade.
2. Deus sorri quando confiamos nele completamente
Is. 12.2 – Noé confiou em Deus, mesmo quando não fazia sentido, nunca havia chovido!
3. Deus sorri quando lhe obedecemos
Jo. 14.21 – Noé obedeceu completamente. Ele não fez restrições apenas obedeceu.
4. Deus sorri quando louvamos e damos graças
I Tes 5.18 –Noé ofereceu sacrifício.
5. Deus sorri quando usamos nossas habilidades
I Cor 10.31 –Não existem habilidades “não espirituais”, mas sim habilidades mal
empregadas. Comece a usar suas habilidades para o prazer de Deus.
Conclusão: Deus está procurando Noés – pessoas dispostas a viver para o prazer do
Senhor. O maior objetivo de nossas vidas tem que ser agradar à Deus. Romanos
12.1
Quebra-Gelo Todos somos diferentes
Material: Pedaço de papel em branco, caneta
Todos recebem o papel e caneta, o líder pede que ao dar um sinal todos desenhem o que
ele pedir sem tirar a caneta do papel. Pede que desenhem um rosto com olhos e nariz. Em
seguida, pede que desenhem uma boca cheia de dentes. continuem o desenho fazendo
um pescoço e um tronco. É importante ressaltar sempre que não se pode tirar o lápis ou
caneta do papel. Pede que todos parem e mostrem seus desenhos. O líder ressalta que
não há nenhum desenho igual ao outro, portanto, todos percebem a mesma situação de
diversas maneiras, porém diferentes, por este motivo devemos respeitar uns aos outros.
Avisos

Quinta feira Oração 19:30H

Encontro de Fé 20H

Domingo: Ceia de Liderança 8:30.
Culto: 10h e 18h

Consagração 17:30

Colabore com alimentos para composição de cestas básicas

