IGREJA EVANGÉLICA FÉ PARA TODOS
EM DEL CASTILHO - PEQUENOS GRUPOS
40 DIAS DIAS DE PERDÃO
SEMANA 01: PECADO E PERDÃO

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)
 A VONTADE DE DEUS





Romanos 5.18
““ Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para
condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os
homens.”
Existem muitos pecados. Entretanto, todos, sem exceção, representam a
desobediência direta a Deus e a consequência é a morte!
Sabemos que, em essência, não existe um pecado maior que outro! Pecado é
Pecado.
Contudo, há um tipo de pecado à parte dos demais pecados: A Blasfêmia contra
o Espírito Santo. “Por isso, vos declaro: todo o pecado e blasfêmia serão
perdoados aos homens; mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada”
Mateus 12.31 (Mc 3.28,29)



Não é fácil encarar o pecado! O processo de reconhecimento dos próprios erros é
doloroso.



No arrependimento a culpa tem o potencial de ser extremamente construtiva,
produzindo a “tristeza segundo Deus”, como no caso de Pedro!



Entenda: Jesus não abre mão dos pecadores!!!



Para quem pecou, se arrependeu e foi restaurado é importante ter a convicção
de que há muito pela frente, sendo útil para o Reino e para o próximo!
Agora, responda:
 Como você encara o pecado?
 Você sente tristeza por causa deles?

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

