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Saudades da minha igreja

ESTUDO
Cuidado para não abandonar os lugares abençoados em busca de aventuras
e sonhos que parecem ser melhores. (Pergunta 1).
O filho pródigo caiu em si e se arrependeu. O mesmo aconteceu com Ló. O
ambiente é importante, assim como as pessoas com quem você anda. Judas, por
exemplo, caminhava com Jesus. Judas entrou em crise que não o levou ao
arrependimento, e sim ao remorso.
“Que saudade da companhia de Abraão, que saudade da companhia de
Jesus, que saudade da minha igreja…”. Às vezes precisamos olhar para trás para
lembrar de onde Deus nos tirou, de onde nós estávamos. Isso nos impede de reclamar e
de sermos ingratos. (Pergunta 2).
A igreja não é o ambiente perfeito, mas isso não significa que devemos
desistir e abandonar ela. Cuidado para não menosprezar aquilo que Deus tem te dado,
negligenciar o que Deus tem te proporcionado. (Pergunta 3).
● A ingratidão a Deus nos faz cegar para seus benefícios. Precisamos de
uma igreja que nos acolha e que nos ame, valorize isso! (Pergunta 4).
● Caímos facilmente na deslealdade quando esquecemos que pessoas
ao nosso redor mudaram a nossa história. Estamos onde estamos
porque as pessoas nos apoiaram e abençoaram. (Pergunta 5).
● Não menospreze aquilo que tem valor. As alianças se tornam sem valor
quando imaginamos que a grama do vizinho é mais verde. Quando
menosprezamos as pequenas conquistas entramos numa rota de
decepções e frustrações.
● Crie raízes, construa histórias, abençoe pessoas. (Lucas 16.19-31).
(Pergunta 6).
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Indicação de filme: “A felicidade não se compra” (1946).

PERGUNTAS
1. O que a igreja significa para você?
2. De onde Deus te tirou?
3. Você sente (ou já sentiu) saudade da sua igreja?
4. Você é grato por sua igreja? Se sim, por que?
5. Qual é o seu papel dentro da igreja?
6. Como você tem vivido a vida em comunidade?
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Face a Face Mulheres - pré-inscrição aberta para quem deseja servir, no link.
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m.
Células - Quarta, Quinta e Sábado.
Culto de Celebração e Online - Domingo às 18h.
Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.
Oração aos Sábados - 9h às 11h.

