IGREJA EVANGÉLICA FÉ PARA TODOS
EM DEL CASTILHO - PEQUENOS GRUPOS
CRISTÃO ATEU

SEMANA 03: CRÊ EM DEUS,
MAS NÃO TEM CERTEZA DE QUE ELE O AMA

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 NÃO TEM CERTEZA DE QUE ELE O AMA

Jeremias 31.3
“De longe se me deixou ver o SENHOR, dizendo: Com amor eterno eu te amei; por isso,
com benignidade te atraí.”


Uma coisa é tomar conhecimento disso com nossos ouvidos, outra coisa é entender como o coração.



Sentimo-nos mal conosco e distantes de Deus em razão de nossa propensão para pecar.



Amor é o que Deus é, e por ser quem é, Deus nos ama. Os cristãos ateus acreditam em Deus e até
que Ele ama as pessoas, mas sempre os outros, menos pecadoras ou mais importantes...



Não há nada que possamos fazer para conquistar o amor de Deus: já somos e sempre seremos
amados pelo simples fato de que Deus ama todas as criaturas que criou.



Quando enfim compreendemos que, de fato, Deus nos ama, tudo muda. Ser amado abre as portas
do nosso coração, removendo cadeados e travas que nos mantinham isolados.



A vida tem treinado muitos de nós a pensar no amor como algo temporário e condicional. O amor de
Deus é diferente: ele é permanente e imutável! O amor de Deus não cobre apenas nossas escolhas
ruins, também nos confere importância.
Agora, responda:
 Você sente o amor de Deus?
 Você entende que aquilo que o aprisionava já foi removido pelo amor de Deus?

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

