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!
Tema: UMA

MENTE RENOVADA PELA PALAVRA
TEXTO BASE (leia o texto)

ROMANOS 12:1-2
LER O TEXTO BIBLICO
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas
sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável, e perfeita vontade de Deus.
PALVRAS CHAVES: ENTENDIMENTO, VONTADE DE DEUS
OBSERVÂNCIA
Como tem trabalhado sua mente para a nova vida que esta em Cristo Jesus?
No texto bíblico acima Paulo escreve para a igreja que esta em Roma, e lhes dá a seguinte orientação,
renove sua mente na palavra para saber a vontade de Deus para sua vida.
PERGUNTAS PARA OS OUVINTES PENSAR, NÃO DE AS RESPOSTAS
Existe nossa mente antes de Cristo, moldada pela natureza humana não
conhece a Deus, e a mente transfomada com a natureza de Cristo moldada na
palavra e esta conhece seu Senhor.

•
•
•
•

Quem tem moldado seus pensamento?
A bíblia é a palavra de Deus?
Onde tem alimentado-se da palavra?
Você é um geniuno Cristão ou apenas se simpatiza com a vida religiosa?
COMO APLICAR TUDO ISSO EM MINHA VIDA JÁ QUE SOU UM CRISTÃO?
PEÇA PARA QUE PENSE NISTO, LEIAM A BIBLIA SUBMETENDO-SE AS ESCRITURAS!

CONCLUSÃO
Tudo o que sabemos sobre cristianismo esta na bíblia, pois esta é a palavra de Deus, que nos molda
segundo sua vontade, sem ela seria impossivel o agradar e ser um cristão de fato. Portanto devemos
ser renovados a cada dia e conhecer a vontade daquele que nos chama para novidade de vida, a
palavra no convida a saber a vontade de Deus para nossas vidas, e por esta razão que em sua palavra.
Martinho Lutero escreveu: somente a fé, somente a Escritura, Somente a Graça, somente a Deus a
glória, somente Cristo. Por isso muito estão perdidos mesmo estão na igreja. Por ouvir a palavra e não
prática.
Orar pelo grupo!

