nos fazer culpados, de tal forma que não disfrutemos
do amor e do perdão de Deus. Ele sempre quer trazer
a tona o que fizemos e dizer que não somos dignos de
sermos chamados filhos de Deus

ESTUDO: 2017 – SEM VERGONHA

3. Leia com o grupo: De modo que, de agora
em diante, a ninguém mais consideramos do
ponto de vista humano. ...Portanto, se
alguém está em Cristo, é nova criação. As
coisas antigas já passaram; eis que surgiram
coisas novas! - 2 Coríntios 5:16,17 –
Pergunte ao grupo: diante deste texto, qual
deve ser a nossa reação diante das
acusações do diabo?
Depois do grupo responder, explicar que quando
entregamos nossas vidas a Jesus, e o reconhecemos
como nosso Senhor, temos nossos pecados e passado
perdoados, não há porque sentirmos vergonha, nem
culpa, pois Ele nos purificou. Não preciso prestar
contas a pessoas, mas sim a Deus.

QUEBRA GELO: Do que vc tinha vergonha
quando era criança?

INTRODUÇÃO:
Nesta série, queremos abordar o aspecto nocivo da
vergonha, que nos afasta das pessoas e nos afasta de
Deus, e nos impede de CRESCER.
A vergonha é um câncer que nos corroe, nos aprisiona, e
nos impede de viver a vida para qual Jesus nos chamou.
1. Vimos neste domingo a ministração baseada
na mulher que vivia com um fluxo de
sangue, e como a cultura da época, produzia
vergonha em pessoas que estivessem
naquela condição. Quais seriam os
elementos presentes hoje na nossa cultura
que nos levam a termos vergonha?
Deixar o grupo responder, e depois se não tiver sido
abordado, falar de como há vários elementos
culturais que nos remetem ao sentimento de
vergonha, como por exemplo nossa condição social,
nossa condição intelectual, se somos ou não parte de
grupos de êxito. Se nos vestimos ou não como o
padrão da moda...etc

4. Leia com o grupo - Quanto à antiga maneira
de viver, vocês foram ensinados a despir-se
do velho homem, que se corrompe por
desejos enganosos, a serem renovados no
modo de pensar e a revestir-se do novo
homem, criado para ser semelhante a Deus
em justiça e em santidade provenientes da
verdade. Efésios 4:22-24
Uma das coisas que temos vergonha é de nos despir
na frente de outros, e é bom que tenhamos isso, mas
neste texto Paulo nos convida a nos despirmos e nos
vestirmos de novo. O que isso tem a ver com
vergonha?
Precisamos aprender a nos despir de tudo que
possamos já ter feito de errado, deixar de fazer
essas coisas, e vestir-se daquilo de bom que Deus
tem para a sua vida

2. Leia com o grupo: Então ouvi uma forte voz
do céu que dizia: "Agora veio a salvação, o
poder e o Reino do nosso Deus, e a
autoridade do seu Cristo, pois foi lançado
fora o acusador dos nossos irmãos, que os
acusa diante do nosso Deus, dia e noite.
Apocalipse 12:10

5. Leia com o grupo: Portanto, confessem os
seus pecados uns aos outros e orem uns
pelos outros para serem curados. A oração
de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5:16
Vimos neste final de semana, que uma das coisas
que precisamos para nos livrarmos da vergonha, é
confessando as coisas pelas quais nos
envergonhamos. Lendo este texto de Tiago, o que

Pergunte ao grupo: quem é esse acusador? e do que
ele nos acusa dia e noite?
Depois do grupo responder, compartilhe com eles, se
necessário, que o diabo ( a palavra diabo significa
acusador) tem como principal objetivo nos acusar, e
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podemos tirar de ensinos práticos para nossas
vidas?
Deus perdoa nossas faltas, mas o texto de Tiago, nos
ensina que para sermos curados, precisamos
aprender a nos confessar uns aos outros. Se não
trouxermos a luz, uma situação que nos traz
vergonha, jamais seremos curado dela. Por isso é
importante que tenhamos pessoas, espiritualmente
maduras, com quem possamos compartilhar, e
receber oração e ser curado.
•

AVISOS
•
•
•

INCENTIVAR OS MEMBROS DA
CÉLULA A TRAZEREM VIISTANTES
LEMBRA-LOS DA IMPORTÂNCIA
DOS CULTOS DE DOMINGO
NÃO ESQUECER DOS RELATÓRIOS
DE CÉLULA
DEUS ABENÇOE

1-2

