A quem darei meu coração? Pv. 23:26
Introdução: Quem é digno de receber o nosso coração? Quem irá cuidar dele? A
quem poderemos entregá-lo, tendo uma profunda tranqüilidade e paz ao sabermos
que jamais viria a machucá-lo?
1 – A mulher samaritana deu o seu coração a relacionamentos passageiros.
- Jesus a levou a considerar o seu estado irregular: cinco maridos (Jo.4:16-18).
- Jesus oferece um relacionamento eterno (Jo.4:13-14).
- Jesus a levou a um relacionamento com Deus (Jo.4:23-24).
Aquela mulher sempre deu o seu coração a relacionamentos passageiros, mas
agora, entrega o seu coração a um relacionamento eterno.
2 – O jovem rico entregou o seu coração às riquezas (Mt.19:16-30).
- Ele desejava a vida eterna, mas era apegado aos bens terrenos (Mt.19:16-22).
- Seu coração estava preso às riquezas deste mundo (Mt.19:22).
Ele desejava a salvação, porém, estava apegado às riquezas que são transitórias,
Quando Colocamos Jesus no centro do coraçao, ele nos conduz ás melhores coisas.
Sl 37.5
Quebra-Gelo Abrindo o coração
Objetivo: Mostrar que não Cristo que se adapta a nós, mas nós que nos
adaptamos a Ele.
Procedimento: Você irá usar: uma pet, uma laranja e uma faca. Passe a laranja e
a pet por cada discípulo. Pergunte: Como você colocaria esta laranja dentro da
pet? Cada um terá uma forma diferente, uns falarão que a espremeria, outros
que cortariam em pedacinhos. Após o compartilhar, diga que a laranja simboliza o
Espírito Santo, a pet nosso coração, mostre a faca e diga que sera o objeto que
vai inserir o Espirito Santo em nós. Explique que a forma correta de colocar a
laranja é cortando a pet e colocando-a inteira, assim deve ser conosco.
Moral: Devemos colocar Jesus por inteiro em nós, não em pedaços ou espremido. Devemos
abrir nosso coração por inteiro e deixá-lo agir em nós.?

Frase para o líder
“Grandes líderes mudam de estilo para levantar a autoestima de suas equipes. Se
as pessoas acreditam nelas mesmas, é impressionante o que elas conseguem
realizar..” Sam Walton
Avisos
Quinta-feira 19:30h Oração
20h Encontro de Fé.

