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INTRODUÇÃO
Backup(Cl 3.1-3): Para Formatamos o smartphone é essencial ter BACKUP. Guardar aquilo que é
relevantes, essencial. Você sabe o que é mais importante em sua vida? É onde você tem gasto mais
tempo e tido mais cuidado? Família, relacionamentos, Deus, igreja... Deus deveria ser nosso maior
tesouro. Caminhar com Ele todos os dias faz com que cresça a percepção de quanto Deus é Precioso.
Uma vida reformatada é uma vida que pensa em Cristo sempre(Cl 3.3). Buscamos as coisas do alto
como marcos de nossa vida para que não nos percamos no caminho daqui para frente. Temos muito
no que pensar. Vamos seguir? Vem com a gente!!
DISCUSSÃO
• Quais são as coisas que mais tomam seu pensamento no dia? É difícil pensar em Cristo? Porque?
Compartilhe com seu PG!
PENSANDO O TEXTO
• Releia o texto bíblico e faça um resumo para o seu PG do que você entendeu.
• Você foi ressuscitado com Cristo? O que na sua vida diz isso?
• Comente a frase: “A verdadeira conversão pode ser percebida pela nossa identificação com Cristo
e pela nossa aspiração por Cristo”!
• O que significa morrer com Cristo? Converse com seu PG sobre a afirmação: “A morte desliga o
morto dos interesses deste mundo. Na morte com Cristo deve haver uma mudança de 180 graus na
ambição do convertido.”!
• Como tem sido a prática do desafio da semana? Compartilhe com seu PG.
DESAFIO
Vamos fazer um exercício ao longo dessa semana? Viva casa um dos seus dias como se Cristo fosse
uma pessoa de carne e osso que te acompanha para onde você vai. Viva cada dia como se Cristo
estivesse ao seu lado. O que você faria, falaria, pensaria de diferente!
NTLH
1 Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do
céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus.
2 Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra.
3 Porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus.

