Emoção experimentada e confessada
No vs.4 mostra que ele sentiu e chorou a dor do pecado. O arrependido tem
o mesmo sentimento e atitude que Deus tem para com o pecado: Odeia o
pecado.
Como uma pessoa arrependida fala dos pecados passados?
Com tristeza e não contando vantagens!
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O ARREPENDIMENTO SEGUNDO DAVI
SEMANA I – 05 A 11/11

Você já fez algo de ruim a alguém e depois se arrependeu?
Texto Base: Salmo 51.3-5
“Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está
sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente, pequei, e fiz o
que é mau diante dos teus olhos; de sorte que és justificado em
falares, e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e
em pecado me concedeu minha mãe. ”
O rei Davi no salmo 51.3-5, nos mostra o significado do arrependimento que
transforma todo o ser da pessoa. Portanto o arrependimento significa:

Vontade comprometida
No Salmo 32.9 está escrito: “Não sejais como o cavalo, nem como a mula,
que não têm entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio; de outra
forma não se sujeitarão. ” - Davi afirma que o homem arrependido se rende
e se sujeita a Deus.
Ele se compromete a viver segundo a vontade Deus!
Consciência despertada para Deus
O arrependimento devolve ao homem a consciência de que é pecador e peca
contra Deus. (SI 51.3,5) “...e o meu pecado está sempre diante de mim." Ele
tem mais consciência de Deus, do próximo e é menos centrado em si.
Como é a vida de alguém que não tem consciência de pecado?
Vivendo o amor de Cristo
 Em grupo converse sobre um dos pontos do verdadeiro
arrependimento que você acha mais ausente no cristianismo de hoje;
depois ore uns pelos outros.

Compreensão
Compreender que está errado em relação a Deus. No Vs. 3a diz: “Pois eu
conheço as minhas transgressões...” - É saber e aceitar que é pecador ou
peca; Mudar a maneira de pensar em relação a Deus, nossos pecados e ao
próximo.

Fale de um momento em que você mais precisou da fé e o que aconteceu!
Texto Base: Mateus 8.7-9;13

Reconhecer que o pecado é contra Deus
“Contra ti, contra ti somente, pequei, e fiz o que é mau diante dos teus
olhos..." - Não se trata da dor sentida por causa do erro, das consequências
ou das perdas pessoais.

Em Mateus 8.7-9; 13 vemos um homem sendo recomendado por Jesus por
sua fé. Sua fé era como aquela de Abel, de Abraão e de Noé: fé para hoje; fé
onde só a palavra basta; que se sujeita à autoridade; com foco em Cristo e
nos outros.

Contra quem pecamos? Deus.

A VERDADEIRA FÉ
SEMANA II – 12 A 18/11

Vamos conhecer a fé do centurião!

A fé “é” e “não será”
Vs. 7) Respondeu-lhe Jesus: “Eu irei, e o curarei. ” Jesus promete: "eu irei
curá-lo". Ele falou de futuro, de esperança, mas quando há submissão Jesus
age no agora. Jesus quer saber do que você precisa e está disposto!
Hoje você precisa de fé ou de esperança?
Decida e tenha o comportamento correto.
Para a fé a palavra é suficiente
Vs. 8) O centurião, porém, replicou-lhe: “Senhor, não sou digno de que
entres debaixo do meu telhado; mas somente dize uma palavra, e o meu
criado há de sarar. ” - A humildade e a submissão imediata à palavra ativa o
poder da fé para o presente. Você precisa considerar a palavra suficiente
para sua fé e não se apegar a outras coisas.
Você é rápido em obedecer a palavra de Deus no dia a dia?
A fé se sujeita à autoridade
Vs. 9) “Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados
às minhas ordens; e digo a este: Vai, e ele vai; e a outro: Vem, e ele vem; e ao
meu servo: Faze isto, e ele o faz. ” - O centurião não disse: “Eu sou homem
que mando. ” Ele disse: "Sou sujeito à autoridade...".
Qual área de sua vida é mais difícil para ser submetida à Deus?
A Fé do tipo de Deus
Vs. 13) Então disse Jesus ao centurião: “Vai-te, e te seja feito assim como
creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. “
Que tipo de fé é esta?
É fé alegre, firme e espontânea em Jesus e sua palavra; Fé com segurança,
sem dúvidas e que move montanhas; Fé que busca agradar a Deus (Hb 11.6) e edificar o próximo; É a fé do corpo de Cristo – do GCEM.
Vivendo o amor de Cristo
 Em grupos, converse sobre Judas 5, A quem foi dada a fé? "aos
santos", portanto ela é pessoal e também do corpo. Ore uns pelas
necessidades dos outros!
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RAÍZES
ACAMPS MOCIDADE

2A5
MARÇO 2019

INFORMAÇÕES:
Igor: (31) 98808-7580
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Orar pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os membros
do seu GCEM e pela Igreja Família todos os dias.

