Reformatar
Sinais de Alerta
Rev. Marcelo Rodrigues - 07/10/2018

INTRODUÇÃO
Sinais de Alerta (Gl 5.16-26): Você certamente já viu seu celular travar, ficar lento ou dar pane.
Sinais que apontam que o celular está com problemas. O que muitas vezes não percebemos é que
nossa vida também apresenta sinais de que as coisas estão mal: problemas familiares, vícios,
irritabilidade, ansiedade, cansaço, desânimo, desinteresse, etc. Os sinais de alerta apontam como
nossa vida está gravemente corrompida pelo pecado. Perceber esses sinais de alerta é evidência da
graça de Deus sobre nós. De que estamos dando passos na caminhada com o Senhor. A solução pra a
vida travada e corrompida pelo pecado é o Evangelho, não está em nós. Jesus é a solução! Estejamos
no início de nossa fé ou tenhamos anos na igreja. Você quer saber que sinais são esses? Então vem
com a gente!
DISCUSSÃO
• Que sinais podem apontar que a vida não vai bem? Pense junto com seu PG!
PENSANDO O TEXTO
• Releia as obras da Carne em versões diferentes (NTLH, ARA, NVI) e pense junto com seu PG sobre
quais desses pecados estão presentes em nossas vidas hoje com nomes diferentes. Porque eles são
SINAIS DE ALERTA?
• O que significa andar no espírito? Como fazer isso em nossos dias na prática. Compartilhe com seu
PG como você faz em seu dia a dia (estratégias).
• O que é o fruto do Espírito? Como pode nos ajudar a viver a vida que agrada a Deus? Como tê-lo
em nossa vida?(caminhando diariamente com Cristo)
• Você sabe quais são os sinais de alerta de seu celular. Mas conhece os sinais de alerta em sua
vida? Comente!
• Que diferença faz pensar que os sinais de alerta nos são dados por um Deus amoroso que não quer
que nos percamos na caminhada da vida?
DESAFIO
Listar seus sinais de alerta(ao menos 5) e deixar escrito em sua Bíblia para não se esquecer deles. E
verificar quantos estão presentes na sua vida hoje!

