ESTUDOS PARA GRUPOS PEQUENOS
SÉRIE BASEADA NO LIVRO: LOUCO AMOR AUTOR: FRANCIS CHAN
LIÇÃO 6: : UMA VIRADA DE 360º EM MINHA FORMA DE AMAR!
ESTUDO DA BÍBLIA: Apocalipse 2.4-5
Nosso estudo terá foco no DISCIPULADO e MINISTÉRIO. Voltar ao
primeiro amor por Jesus. Pergunta quebra-gelo: O que fazemos quando estamos apaixonados?
Compartilhem suas histórias de namoro, noivado e casamento. Como foi seu momento de conversão e
de se apaixonar por Jesus? A melhor e mais importante decisão de sua vida cristã hoje é: RETORNE
PARA JESUS! Ao retornar para Jesus, o amor Dele levará diretamente seu coração para 2 TIPOS DE
PESSOAS QUE NÃO SÃO NORMALMENTE AMADAS: OS INIMIGOS & OS POBRES (Lucas 6.32-36 e
Lucas 14.12-14) Somente retornando para Jesus e permanecendo perto Dele você será capaz de
vencer: O ORGULHO para poder perdoar os inimigos e a AVAREZA para dar aos mais necessitados.
Pessoas obcecadas, apaixonadas por Jesus doam com liberdade e liberalidade, sem restrição. Pessoas
obcecadas amam àqueles que as odeiam e que são incapazes de retribuir a esse amor!
DÊ UMA VIRADA DE 360º EM SUA FORMA DE AMAR, RETORNE PARA ONDE TUDO COMEÇOU: JESUS.
1)QUANDO VOCÊ ESTÁ OBCECADO POR JESUS: VOCÊ NÃO SE DEIXA SEDUZIR PELO CONFORTO –
Mateus 6.34 Pessoas obcecadas por Jesus não se deixam seduzir por sua necessidade de segurança e
conforto, nem põem essas coisas acima de todas as demais.
PERGUNTA: A estabilidade, segurança e conforto estão acima de qualquer outra coisa em sua vida? O
percentual de investimento em seu conforto e segurança é maior do que o que você faz por Jesus e Seu
Reino?
2)QUANDO VOCÊ ESTÁ OBCECADO POR JESUS: VOCÊ COMBATE O ORGULHO DA SUA VIDA –
Mateus 5.16 Pessoas obcecadas por Jesus sabem que o pecado do orgulho é sempre uma batalha. Elas
sabem que nunca conseguiram ser suficientemente humildes, por isto decidiram serem menos
conhecidas e fazer Jesus mais conhecido.
PERGUNTA: Como podemos combater o orgulho em nossas vidas?
3) VOCÊ FRUTIFICA NATURALMENTE NO MINISTÉRIO – João 15.8 Pessoas obcecadas por Jesus
descobrem naturalmente novos dons e talentos e começam a servir a Deus com satisfação e alegria.
Entendem que a vida é repleta de oportunidades para frutificar e glorificar a Deus! Quem não vive
para servir não serve para viver – Tereza de Calcutá
PERGUNTA: Sua vida é cheia de frutos? As pessoas ao seu redor sempre colhem o melhor da sua
vida? Você responde ao Louco Amor de Deus servindo as pessoas? Qual o ministério que você tem
desenvolvido na Igreja ou em casa?
4) VOCÊ PASSA A VIVER PARA ALÉM DE SI MESMO – Marcos 12.29-31 Pessoas obcecadas por Jesus
são conhecidas como doadoras e adoradoras e não como recebedoras. Elas passam a compreender a
vida cristã, vida de legado, vida de generosidade, renuncia e sacrifício. Conclusão: Vamos voltar para
onde tudo começou? Onde você perdeu sua comunhão com Jesus? Ele sempre estará onde você o
deixou! É tempo de recomeço, de voltar às raízes ao inicio.
DIGA: EU QUERO VOLTAR AO PRIMEIRO AMOR! É POSSÍVEL RETORNAR, PORQUE QUEM TEM
JESUS, ESTÁ SELADO COM O ESPÍRITO DA PROMESSA! Efésios 1.13-15
INTERCESSÃO EVANGELÍSTICA: Liste os nomes que você deseja ganhar para Jesus e ore por eles
sempre.
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