IGREJA EVANGÉLICA FÉ PARA TODOS
EM DEL CASTILHO - PEQUENOS GRUPOS
CRISTÃO ATEU
SEMANA 05: CRÊ EM DEUS,
MAS NÃO O CONSIDERA JUSTO

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 O CONSIDERA JUSTO

Neemias 5.33
“Tu, porém, és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós; pois tu fielmente procedeste, mas nós
perversamente.”
Salmos 11.7
“Porque o Senhor é justo; ele ama a justiça; os retos, pois, verão o seu rosto.”


O cristão ateu vive como se Deus não existisse. Continuamente questiona-se sobre o porquê de Deus
permitir o sofrimento e a injustiça.



Quando sofremos e nos sentimos confusos, precisamos nos lembrar que Deus se importa com cada
um de nós.



Para nossa felicidade, Deus está presente conosco sempre, mas, principalmente, em nossa dor. Ele
quer que tenhamos consciência da Sua presença e que encontremos conforto com seu cuidado.



Deus não vivencia o tempo como nós! É impossível entender plena e realisticamente a perspectiva
divina, ainda mais no que diz respeito à dor e ao sofrimento.



Para nossa felicidade, nem sempre recebemos o que merecemos. Coisas ruins acontecem com
pessoas boas. A história de Jesus é o máximo em boas novas: coisa ruins aconteceram a Ele para que
coisas boas acontecessem conosco!



Deus pode ter um propósito em sua dor, mas isso não significa que Ele é o causador dela. Embora
muitas coisas possam ser inexplicáveis, Deus pode fazer brilhar a luz do seu propósito sobre nosso
entendimento; especialmente em meio à nossa dor, Deus é bom!
Agora, responda:
 Você já questionou a justiça de Deus?
 Você já entendeu, em meio à dor, o propósito de Deus?

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

