IGREJA EVANGÉLICA FÉ PARA TODOS
EM DEL CASTILHO - PEQUENOS GRUPOS
CRISTÃO ATEU
SEMANA 06: CRÊ EM DEUS,
MAS SE RECUSA A PERDOAR

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 podem
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 SE RECUSA A PERDOAR

Marcos 11.26
“Mas, se não perdoardes, também vosso Pai celestial não vos perdoará as vossas ofensas.”
2 Coríntios 2.7-8
“De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo
consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor.”


A raiz da amargura cresce no solo da ferida que não foi adequadamente tratada. O amor não guarda
lembrança das injustiças, mas a amargura mantém um registro detalhado.



Ao arrancar a erva daninha do chão, se não lhe extirpar a raiz, ela voltará. Assim é a amargura. Para
nossa felicidade, as Escrituras mostram como matar a raiz da amargura.



Perdoar é mais fácil dito do que feito, claro! Só o poder de Deus é capaz de nos dispor a perdoar.



Nossas orações devem ser tanto a favor de nós mesmos quanto de nosso ofensor. Nossas orações
pelos outros podem ou não mudá-los, mas é certo que elas sempre nos transformam.



Deus nos perdoa sem condicionantes. É assim que devemos perdoar. Em uma opção de obedecer às
Escrituras, não em uma "vontade" de perdoar. Assim a Bíblia se torna mais claro e o coração mais
puro.



O cristão Ateu é capaz de racionalizar e apresentar tantas desculpas quanto forem necessárias para
evitar o perdão. Entretanto, é em Deus que devemos nos concentrar, para evitar a amargura e a
raiva, e retornar à cruz. Foi (é) onde Cristo nos perdoou. Onde, pela fé, encontramos a capacidade de
perdoar.
Agora, responda:
 Você tem dificuldade de perdoar?
 O que há em você que o impede de perdoar?

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

