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Presença
Constante
Quebra-gelo (5 min)
Como você se sente diante de pessoas que vivem murmurando, que
são incapazes de expressar alegria e gratidão?
Tempo de Orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento
da Palavra.
Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.
Leitura Bíblica
João 16:15-31
Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min)
A vida debaixo da graça é um constante convite à alegria.
Aquele que experimenta a graça e acolhe o convite amoroso para
ser um participante do Reino de Deus adentra em um caminho de
muitas alegrias. Ela brota do coração daquele que crê, jorra de dentro
daquele que é fiel e sincero de um modo tal que contagia outros e
inunda o ambiente que o cerca.
A alegria de tomar parte do Reino contagia e se manifesta
como missão. Jesus disse que a nossa tristeza será transformada em
alegria (João 16.20). E a alegria há de ser tanta que ninguém será capaz
de tirá-la de nós (João 16.22). Por onde Jesus passou, houve alegria. Por
onde os discípulos passaram, houve alegria.
PIB São Luís

1

Onde a graça reina, há alegria. Onde Deus habita há alegria.
A promessa divina é que todo pranto será transformado em canto
de alegria. E a missão profética consiste em levar essa nova de tanta
alegria onde a tristeza impera. É interessante notar que toda situação
de afastamento, de desânimo, de fraqueza, de tentação e até de
pecado começa com uma atitude de reclamação, de murmúrio, de
queixa.
A proposta do evangelho é de uma vida que desafia nossa
conformação e nos encoraja a viver de tal modo que lance fora toda a
tristeza.
Reflexão
1.

O que é alegria para você? São bens materiais, conquistas pessoais,
bons relacionamentos? Como podemos experimentar a alegria
plena que Cristo nos oferece?

2. “Por onde Jesus passou, houve alegria. Por onde os discípulos
passaram, houve alegria.” Que postura devemos assumir para que
possamos espalhar a alegria de Cristo por onde passarmos?
3. Que situações do dia-a-dia fazem com que você murmure ou
reclame? Como pode lidar com essas situações de maneira
diferente?
Tempo de Orar (10 min)
Em pequenos grupos, orar uns pelos outros, para que todos possam
compartilhar a alegria de Cristo em seus relacionamentos.
Tempo de Multiplicar (5 min)
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.
Tempo da Igreja (5 min)
Informar a Agenda da Igreja. Você encontra em pibsaoluis.org.br.
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