TEMPO DE CELEBRAÇÃO (15 minutos)
Esse é o tempo que o grupo tirar para agradecer. A gratidão é um exercício espiritual que nós precisamos
aprender a desenvolver quanto pessoas e quanto igreja. Você já pensou que Jesus chamou você, sua
família, seu grupo e nossa comunidade para participarmos do que ele está fazendo na história? Isso é um
privilégio! Agradeça!

LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Lucas 14.1-24
REVITALIZANDO A MISSÃO (30 minutos)
Da mesma maneira que com o passar do tempo o carro precisa de realinhamento, nossa atitude diante da
responsabilidade que temos na missão também precisa. É por isso que Jesus conta a parábola do grande
banquete para líderes que religiosos que estavam excluindo pessoas de seus relacionamentos.
No texto que lemos, podemos aprender que:
1) Lucas 14.1-14: Devemos incluir todo tipo de pessoas aos nossos relacionamentos. Pode
acontecer de acabarmos excluindo pessoas, consequentemente impedindo que elas conheçam e
se rendam a Jesus.
2) Lucas 14.15-24: Devemos ser gratos pelo fato de termos sido incluídos no banquete do Reino.
Jesus acolhe pela graça, e não por mérito, qualquer tipo de pessoa em seu Reino. Seu Reino é
como uma grande festa para os que são humildes.
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
1) Você tem dificuldade de se relacionar com algum tipo de pessoa? Por quê?
2) Você já pensou que esse seu “preconceito” pode impedir que elas conheçam a Jesus? O que você
pensa sobre isso? Você precisa se arrepender?
3) Quais seriam boas estratégias de relacionamento para que pessoas possam conhecer a Deus
através de você?
4) Você tem dado algum tipo de desculpa para não participar do banquete que Jesus tem te
chamado? Você acha que você precisa merecer o amor dele por você?
5) Você já compreendeu que é pela graça e não por mérito? Que é sobre o que Jesus fez e não
sobre o que você faz para ele?

ORAÇÕES DE NECESSIDADES (15 minutos)
Compartilhe algumas pessoas que você tem a intencionalidade de incluir em seus relacionamentos com o
objetivo de que elas conheçam a Jesus. Peça a Deus pelos nossos pastores, pelos nossos líderes e por
cada pessoa de nossa comunidade, para que tenham consciência da participação da missão.

