ESTUDO 07

ATIVE O SEU MODO ADORADOR

TEXTO: Lucas 7.36-50
QUEBRA-GELO
• Como você definiria a sua adoração a Deus?
INTRODUÇÃO
• No texto vemos um ato de adoração que uma mulher fez a Jesus e vemos também um
fariseu que se apegou à sua religiosidade.
• O que ativou naquela mulher essa atitude?
• Poderíamos destacar três elementos:
1. Uma grande experiência de perdão.
2. Um grande sentimento de gratidão.
3. Um constante cultivo da devoção.
• Como praticar esses três elementos e, assim, ativar a adoração em nossas vidas?
• O que veremos neste estudo...
1. UMA MINISTRAÇÃO DO PERDÃO DE DEUS
• Pegue uma folha de papel em branco e escreva nela, de forma discreta, todos os
pecados que você já cometeu e dos quais se lembra. Comece pelos mais marcantes,
mas escreva também os mais discretos e rotineiros. Faça a seguinte avaliação:
• Como você vê essa lista de pecados? Ela é grande ou pequena? Os pecados são muitos
ou poucos?
• Como você se vê a partir dessa lista de pecados? Haveria pecados grandes ou
pequenos? Haveria como alguém ser mais ou menos pecador do que outro?
• Você já sentiu ou sente que os seus pecados representam um grande problema entre
você e Deus? Que são como uma dívida entre você e ele?
• Você já recebeu, da parte de Deus, o perdão pelos seus pecados? Sua dívida com ele
já foi perdoada?
• Com convicção de pecado, receba o perdão de Deus! A Bíblia diz que “todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus” (Romanos 3.23), mas também que “justificados
(isto é, perdoados) pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo”
(Romanos 5.1).
2. UMA LISTA DE MOTIVOS DE GRATIDÃO
• Que tal começarmos a praticar isso agora?
• Pegue outra folha de papel em branco e escreva nela pelo menos 10 motivos pessoais
de gratidão a Deus.
• Se você se sentir à vontade, compartilhe alguns desses motivos com sua célula.
3. UM DESAFIO PARA UM TEMPO DEVOCIONAL DIÁRIO, NA PRIMEIRA HORA DO
DIA
• O que não for para a sua agenda, não será feito por você.
• Pegue outra folha de papel em branco e faça nela uma tabela com as 24 horas de um
dia.

•
•
•
•

À frente de cada horário, escreva os momentos e compromissos que, em geral, fazem
parte do seu dia.
Faça ajustes de modo a encontrar 15, 30 ou até 60 minutos para um tempo devocional
diário nos primeiros momentos do dia, dependendo de suas possibilidades e maturidade
espiritual.
Faça agora uma dupla com alguém e se comprometa com essa pessoa a ter esse tempo
devocional, prestando contas disso através do envio diário de uma foto que comprove
que você o fez.
Orem juntos apresentando a Deus o seu compromisso e pedindo sua ajuda.

CONCLUSÃO:
• Para que o modo adorador seja ativado em sua vida, é necessário que você faça algo.
• Os três exercícios praticados hoje são um bom começo. Leve-os para a sua rotina e
pratique-os no seu dia-a-dia:
• Ao começar o seu tempo devocional, no horário escolhido por você, confesse a Deus
os seus pecados e peça perdão por cada um deles.
• Logo após, apresente a Deus sua lista de motivos de gratidão. Se assim desejar, faça
uma lista de 40 motivos de gratidão todos os dias e apresente-a ao Senhor.
• Comprometa-se com o seu tempo devocional diário, com oração e leitura da Bíblia.
• Apresente a Deus suas necessidades, bem como as de pessoas conhecidas, e se
dedique à leitura e meditação de um pequeno texto bíblico. Se precisar de ajuda quanto
a isso, comece pelo Evangelho de Marcos ou faça o Plano de Leitura Anual da Bíblia.

