TRANSFORMADO PELA VERDADE

Maio
ESTUDO - 3

MOMENTO DA VISÃO
Hoje estaremos falando sobre a “Transformados pela Verdade”. A verdade nos transforma. O crescimento
espiritual é um processo, como já aprendemos. Para nos tornarmos semelhantes a Jesus, devemos preencher
a nossa vida com a Palavra de Deus, porque o Espírito de Deus usa a Palavra de Deus para nos tornar
semelhantes ao Filho de Deus.
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Você tem o hábito de ler a Bíblia? Com que frequência você lê a Bíblia?
2. Você já leu a Bíblia toda?
TEXTO: João 8:31-47
INTRODUÇÃO:
• A Palavra de Deus é diferente de qualquer outra palavra. Ela é viva! E todas as Palavras de Deus
encontramos na Bíblia – o livro mais fantástico e precioso de todos os tempos. Na Bíblia encontramos
respostas para todas as nossas perguntas e encontramos o alimento que precisamos todos os dias. A Bíblia
é o nosso pão, leite, comida sólida e sobremesa. Esse cardápio nos fortalece e nos faz crescer.
• Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado, mas de nada uma Bíblia na
estante. A Bíblia é para ser lida e aplicada em nossa vida! Nela encontramos verdades que nos libertam!
1. BUSQUE CONHECER A VERDADE
• “Se vocês permanecerem, firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão
a verdade e a verdade os libertará.” João 8.31-32
• Você nasceu para ser livre, essa é uma verdade poderosa e toda vez que você busca conhecer essa
verdade que é a palavra do Senhor, você se torna mais forte e nada poderá tirar essa liberdade.
• Seja conhecedor da palavra, dessa verdade sobre a sua vida!
2. RECONHEÇA QUE VOCÊ É FILHA OU FILHO DE DEUS
• "O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre". João 8.35
• Deixe de lado tudo o que te afasta de Deus, da sua palavra, reconheça que você é filho (a) de Deus e nada
pode te separar dessa família.
• Reconheça a sua paternidade em Deus!
3. ESCOLHA DE QUE LADO VOCÊ QUER ESTAR
• "Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz." João 8.47a
• Fique atento as palavras do nosso Deus, Ele deseja em todo tempo falar com você.
• Se você não está ouvindo o que Ele tem a dizer pra você, é porque você está distante Dele, então seja livre
para ouvir as promessas do nosso Pai Jesus Cristo de Nazaré.

•

Você sabia que a Bíblia é o único livro em que você lê e o Autor está sempre ao seu lado? Que privilégio
nós temos...esse Paizão deseja estar com você em todo tempo, vamos juntos viver o melhor tempo de
nossas vidas?

CONCLUSÃO
• Tem coisa melhor do que seguir o exemplo de Jesus, imagina as pessoas olharem e perceberem que você
é diferente, pois carrega dentro de si o DNA de Deus! Não há exemplo maior, não há exemplo melhor do
que crescer como Jesus!

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Se vocês permanecerem, firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos.
E conhecerão a verdade e a verdade os libertará.”
(João 8.31-32)

MOTIVOS PARA ORAÇÃO:
Oremos:
• Pelas células e suas multiplicações.
• Pelos líderes.
• Pelos enfermos.
• Por Lucas Fonseca - que está fazendo Jocum no Acre – e agora se encontra em Arequipa-Peru. Onde
há muita bruxaria e idolatria.
• Por Jhonatas – que está fazendo Jocum em Salvador.

