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REFLETIR
Qual é a maior evidência de amor para você? Por quê?
Quanto tempo da semana as pessoas do gcem ocupam na sua agenda?
E aqueles que você quer convidar para participar do gcem?
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Para ter uma vida melhor
Mateus 7.12
SENTIR
O que você faria para melhorar sua vida hoje? Há alguma coisa que está
faltando para ela ser melhor do que é?
A vida sempre pode ser melhor. Podemos ter um salário melhor, um
emprego melhor, outro carro, casa própria, mais filhos, melhor qualidade
de vida, amigos fiéis, amor incondicional... Enfim, diversas coisas podem
melhorar nossa vida, não é mesmo?

Já alimentou ou foi vítima de ressentimentos? Quais os frutos disso?
Há alguma coisa que você não consegue perdoar? O que é imperdoável
para você?

APLICAR
Se queremos dar sentido à nossa vida, se queremos ter uma vida melhor,
se não queremos desperdiçar os nossos anos, se não queremos viver
uma vida marcada pela indiferença e falta de perdão, precisamos trilhar
esse caminho proposto por Jesus nesse versículo. Para isso precisamos
pedir a Deus em oração que nos ensine a viver assim.

Isso é porque amamos viver. É uma dádiva, e queremos desfrutar da vida
da melhor forma possível. Queremos o melhor, é claro. Mas, quase
sempre, quando pensamos nessas coisas, estamos pensando apenas
em nós mesmos e na nossa vontade.

APRENDER
O versículo 12 do capítulo 7 de Mateus é um dos mais incômodos da
Bíblia. Deixa a gente constrangido! Jesus está ensinando sobre
persistência na oração ao Pai. No verso 11, ele diz: “se vocês que são
maus (e ele fala da natureza humana), conseguem dar boas coisas aos
filhos de vocês, quanto mais o Pai celestial de vocês, dará coisas boas
aos que lhe pedirem”. E finaliza lançando um desafio complexo: “façam
aos outros o que vocês querem que eles lhes façam”.
Há duas verdades que precisamos admitir:
1- Nós gostamos que as pessoas se importem conosco;
2- Nós gostamos de ser perdoados.
E essas duas coisas vão determinar muito de como serão os nossos
relacionamentos e a nossa vida.
Compartilhe com o seu grupo a resposta para a seguinte pergunta: O que
é que você gostaria que fizessem a você ou para você hoje? Por que isso
é importante para você?

CONGRESSO MULHERES INTERCESSORAS ONLINE
03 a 05 de Setembro
20 às 21h30h
Evento online e gratuito
para todo o público
Convidadas: Pra. Suely Bezerra, Mis. Edméia Wiliams, Pra. Micheline Farias (EUA) Louvor: Rachel
Novaes
Acesse hoje o site e faça sua inscrição para receber o material por e-mail antes do evento. Compartilhe!

http://www.mulheresintercessoras.com.br

