
EM BUSCA DE SENTIDO
Uma razão para viver

SUGESTÃO DE DINÂMICA
Você sabia que Deus colocou um presente dentro do seu coraçâo?
Salmos 42:1,2 Eclesiastes 3:11 (faça um coração de papel na recepção e cole no coração de 
cada um escrito eternidade).

ESTUDO
Lucas 19.1-6
O que aprendemos com Zaqueu nessa passagem?

 Riqueza e poder não são suficientes para nos dar sentido na vida e razão para viver.
 O texto diz que Zaqueu queria ver Jesus. O que você quer ver?
 O que você escolhe ver está afetando todo o seu ser.

“sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado
que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema 
grandeza do seu poder para conosco, os que cremos ...” EF 1:18-19

Dê uma parada e faça essa oração pedindo que os olhos do seu coração sejam iluminados.

PERGUNTAS
Zaqueu não permitiu que a sua visão fosse comprometida pelo orgulho?
É fácil identificarmos raiz de orgulho em nossas atitudes?
Zaqueu enfrentou os obstáculos que o impediam de ver jesus. Quais as 
atitudes que demonstram as atitudes de Zaqueu para vencer os obstáculos 
externos e internos?
Como você enfrenta os obstáculos que estão diante de você te impedindo de 
ver Jesus?
Nós podemos descobrir o significado da vida de três diferentes maneiras:
(1) fazendo alguma coisa; (2) experimentando um valor; e (3) sofrendo."

Como você pode aplicar isso em sua vida?
Sua atitude tem atraído a presença de Jesus?
A fé moveu Zaqueu para suas atitudes. Como está a sua fé?

Leve jesus para sua casa!

21 dias de jejum: Início 25 de fevereiro à 17 de março.
18 de Março: Culto do amigo.
Oração de 22:00 às 23:00 de Terça a sexta na igreja.
Em Abril:  GE (s)

Leve Jesus em outras casas, em outros lugares. Procure seu líder de célula, seu discipulador 
envolva-se no PROJETO NATANAEL.

ENCONTRO COM DEUS: 6, 7 e 8 de abril.


