IGREJA EVANGÉLICA FÉ PARA TODOS
EM DEL CASTILHO - PEQUENOS GRUPOS
CRISTÃO ATEU
SEMANA 02: CRÊ EM DEUS,
MAS TEM VERGONHA DO PASSADO

RECEPÇÃO (20 minutos):
Esse é o momento de preparar o ambiente da casa para o encontro. Sirva o lanche e deixe os
integrantes conversarem naturalmente. Ore pela presença, alimento e comunhão. Os petiscos pode
ficar à disposição das pessoas durante a exposição da temática.

QUEBRA-GELO (10 minutos):
Esse é o momento no qual criamos um ambiente agradável e acolhedor para o exposição da temática.
Busque atividades que façam as pessoas se sentirem mais confortáveis e dispostas a conversar.

LOUVOR (10 minutos):
Escolha louvores que façam conexão com o tema abordado.

EXPOSIÇÃO DO TEMA + INTEGRAÇÃO (40 MINUTOS)
 CRÊ EM DEUS, MAS TEM VERGONHA DO PASSADO

Salmos 51.3
“Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.”


Quando nos sentimos consumidos pela vergonha em relação a decisões e ações, a crença em Deus
não pode se desenvolver para um relacionamento de amor.



Muitos cristãos ateus odeiam o próprio passado e a si mesmo em igual medida.



Muita gente morre aos poucos dentro do túmulo secreto da vergonha. Muitos carregam consigo,
para dentro de um relacionamento, extrema culpa.



A vergonha segue um padrão, um ciclo de autorrecriminação. Nossos sentimentos de vergonha nos
prendem em uma armadilha. Quando a dor do passado se transforma em sua identidade presente, o
ciclo da vergonha mais uma vítima.



Quando permitimos à vergonha controlar nossos atos, ficamos impossibilitados de conhecer a Deus,
pois não conseguimos viver para Ele. Os cristãos ateus vivem como se Deus não existisse porque, em
seu ciclo de vergonha, Ele parece não existir.



Quando permitimos à vergonha controlar nossos atos, ficamos impossibilitados de conhecer a Deus,
pois não conseguimos viver para Ele. Os cristãos ateus vivem como se Deus não existisse porque, em
seu ciclo de vergonha, Ele parece não existir.
Agora, responda:
 O que mais lhe causa vergonha?
 Isso domina sua vida?

ORAÇÃO (10 minutos):
Momento para compartilhar os pedidos de oração coletivo e/ou em duplas.

