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- QUEBRA GELO: Fale de uma qualidade bem peculiar da pessoa a sua direita.
- ADORAÇÃO: (14;16) Grande é o Senhor; Em Espírito e em Verdade
- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Provérbios 4.23
CORAÇÃO: TESOURO PRECIOSO
INTRODUÇÃO:

A natureza humana tem como característica o egoísmo; queremos todas as atenções voltadas
para nós, priorizamos as nossas necessidades, os nossos desejos e talvez só depois (se sobrar
um pouco de tempo e vontade) olhamos para o próximo. O estilo de vida egoísta faz com que
as pessoas vivam preocupadas e ansiosas. Vamos aprender aplicar algumas verdades sobre
este assunto através do texto de Lucas 12:22-34.
Vivemos mesmo em um mundo cada vez mais egoísta? O que você pensa?
Quais são algumas marcas de egoísmo em nossa sociedade?
No texto de Lucas 12:22-34 podemos perceber que Jesus aborda alguns aspectos que nos leva
a refletir sobre nossa posição.
1 - Jesus falou sobre a preocupação (v.22): A nossa preocupação não serve para
absolutamente nada, não pode sequer nos acrescentar nem um dia a mais de vida; é uma
característica daqueles que não servem a Deus.
- Leia provérbios 4.23 e responda: devemos nos preocupar ou proteger nosso coração?
2 - Jesus falou sobre a prioridade: “Buscar o reino” (v.31): satanás tentará de todas as
formas tirar o nosso foco e atrair a nossa atenção para as coisas do mundo.
- O que significa na prática buscar o reino de Deus em primeiro lugar?
3 - Jesus falou sobre onde o nosso coração deve estar (v.34): O nosso coração está naquilo
que mais valorizamos. Se estivermos focados nas coisas que o mundo pode proporcionar nosso
coração estará fechado para as riquezas espirituais.
- Para você qual é a inclinação constante do coração desta geração: passado, presente
“imediatista” ou futuro?
CONCLUSÕES

1. Podemos perceber que Jesus nos ensina que quanto mais nos aproximarmos Dele mais
podemos dominar nosso coração para viver o reino de Deus nesta terra.
2. Nossa felicidade jamais estará nas coisas que possuímos e nos bens que acumulamos.
3. Nosso coração deve estar naquilo que é de fato uma prioridade: amar a Deus sobre todas
as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
4. Devemos refletir sobre o cuidado que temos uns com os outros e o quanto nos
importamos com as pessoas.
- Em grupos de três ou juntos vamos interceder por três pessoas que não conhecem a Deus e
também vamos orar uns pelos outros. Líder/auxiliar: Compartilhe a visão
- APELO EVANGELÍSTICO
- A VISÃO:...Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize.
- MISSÕES MUNDIAIS: Oremos pelos missionários Luke, Joely e a equipe da creche na Nigéria.
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