LOUVOR
Façam um louvor a Deus se não houver quem toque pode ser mecânico mesmo, com
no máximo duas músicas!
QUEBRA GELO
Fica a critério do ministro de compartilhamento!
DOUTRINA DA SALVAÇÃO
TEXTO BASE (leia o texto)
I Pe 1:2-5 ELEIÇÃO
Como vivem os eleitos? Ou escolhidos? Chamado para se destacar dos demais?
Perguntas de auxílio para iniciar o compartilhamento
•
•

Você sente um eleito (escolhido)?
Se sente que nasceu para alguma coisa, grande?

Exemplo: Nas religiões, como Budismo temos Sidarta Gautama (Buda), no Islã temos
Mohamed (Maomé), no Judaísmo temos Abraão, Moisés, no Cristianismo, Jesus; homens
eleitos para um proposito que se tornaram exemplos a se seguir e inspiraram e ainda
inspiram a fé de seus seguidores.
Pedro em sua epístola afirma que os chamados pelo senhor são eleitos (escolhidos) e vivem
uma vida de santidade.
•
•
•
•
•
•

Você tem vivido uma vida inspiradora?
Como tem procurado ser inspirador aos outros?
Tem lido a Bíblia?
Tem se preparado para responder aqueles que te pedir conta de sua fé?
Tem guardado seu coração do mal
Quando morrer como se lembraram de você?

TEXTO DE APOIO DE COMPARTILHAMENTO
I Pe 1:2-5
Para que fomos chamados?
De acordo com Pedro os eleitos têm uma vida de proposito a se cumprir.
1.
2.
3.
4.
5.

Eleitos segundo a presciência de Deus Pai
Em santificação do Espírito
Para a obediência
Nos gerou de novo para uma viva esperança
Para uma herança incorruptível, incontaminável

Vivendo de acordo com este proposito teremos uma vida, pronta a inspirar a outros como
nós ou até diferente de nós a ter uma fé viva no Senhor!

CONCLUSÃO
Se somos eleitos em Cristo, Jesus, somos responsáveis por inspirar outros a crerem na
salvação e para isto precisamos estar de acordo com ensinamento dos apóstolos, ao
contrário de que algumas crenças que afirmam que por sermos eleitos podemos viver da
forma que bem entendermos, que o fato da eleição logo nos será revelado a nossa face
salvadora.

Fazer uma oração pelas pessoas: (Sugestão)
Sugestão de filme para ajudar entender melhor como vivem os escolhidos (Eleitos)
A História de Deus com Morgan Freeman: (NETIFLIX 2º Temporada 1º Episodio) ou no
Youtube neste link: https://www.youtube.com/watch?v=pqogKsdwP_U

