20 a 26 de Junho de 2021

Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.

O QUE NOS FAZ UM

Por Antonio Fidelis

COMPROMISSO X LIBERDADE
Texto Bíblico
Respondeu Jesus: “Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração,
de toda a sua alma e de todo o seu entendimento”. Este é o primeiro
e maior mandamento. Mateus 22.37-38
Amar ao Senhor é, acima de tudo, obedecer à Sua vontade. Quando temos esta atitude Deus se agrada de nós, pois seguimos para
o centro daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Deus quer profundidade, quer compromisso e intimidade conosco, por isto o texto
diz: “de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento”. O ser humano tem a tendência de se acomodar e ter
em vista a busca por uma situação confortável. Já Deus quer mexer
conosco, trabalhar nosso coração.
Outro ponto importante a se observar é que uma das maiores artimanhas do inimigo das nossas almas é nos deixar tão atarefados a
ponto de mudar nossa forma de medir prioridades. Uma das coisas
que este mundo agitado causa é nosso distanciamento de Deus e
o compromisso com a Palavra e Sua igreja. O que estamos vivendo na atualidade veio em muitos casos aumentar ainda mais nossas
desculpas por estarmos afastados e rasos em comunhão com Deus.
Compromisso é uma atitude individual que pode e certamente trará consequências positivas no coletivo. Porém, ninguém toma a atitude de ter compromisso por outra pessoa.

Compartilhando
1. Detectando o problema: Qual é a maior causa de distanciamento de Deus, de Sua Palavra e Igreja em sua vida?
2. Olhando para trás: em algum momento isso foi diferente? O
que contribuía para que isto fosse melhor? Se não teve esta experiência, o que acha que pode contribuir para um compromisso maior, além de decidir fazer isto?
3. Segundo as palavras ditas por Jesus em Mateus, o amor a Deus
é o maior mandamento e implica também em compromisso de
alma e entendimento. Até que ponto você está disposto a buscar a Deus dessa forma? Lembre-se que você tem livre arbítrio portanto toma a sua decisão - mas Jesus veio para que tenhamos
comunhão com Deus e uns com os outros.

Tempo de Orar
• Por tomada de decisão, por parte de cada um de nós, em relação a um compromisso com Deus e sua Igreja.
• Por mais pessoas buscando a Deus em oração sincera, edificante e contrita.
• Por cobertura espiritual, para nossos líderes, em tempo de tantas batalhas espirituais.

Compartilhar com as Crianças
1. Conta para a gente em que momentos você tem orado durante o dia. O que você sente quando ora?
2. Teve algum dia que você orou sozinho ou com outras pessoas/familiares e sentiu a presença de Deus? Como foi este
momento?
3. Que tal fazer um compromisso de orar e ler a bíblia em um
dia específico? Qual dia e horário será?

