Pr. Roberto N. Amorim - Noite

SÉRIE: APRENDENDO A PERDOAR
APRENDENDO A SER GRACIOSO COM AS PESSOAS
A VIDA DOS “FILHOS PRÓDIGOS” - Lucas 15.11-32
A. O QUE A GRAÇA FAZ?

2. SACRIFIQUE SEUS DIREITOS

20 E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha
ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e,
compadecido dele, correndo, o abraçou, e
32 - Então, lhe respondeu o pai... era preciso beijou. 22 O pai, porém, disse aos seus
que nos regozijássemos e nos alegrássemos, servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiporque esse teu irmão estava morto e reviveu, o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos
estava perdido e foi achado.
pés; 23 trazei também e matai o novilho
cevado. Comamos e regozijemo-nos,
2) RESTAURA A PESSOA CAÍDA
3. PERDOE _HOJE
22 O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei
depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe 22 O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei
um anel no dedo e sandálias nos pés; 23 trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe
também e matai o novilho cevado...
um anel no dedo e sandálias nos pés; 23
trazei também e matai o novilho cevado.
3 ) A B R E A S P O R TA S PA R A A
RECONCILIAÇÃO
4. NÃO OLHE PARA VOCÊ
1) CANCELA O PASSADO

22 - Comamos e regozijemo-nos...começaram
a regozijar-se... 32 - Entretanto, era preciso
que nos regozijássemos e nos
alegrássemos...”

29 Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos
anos que te sirvo sem jamais transgredir uma
ordem tua, e nunca me deste um cabrito
sequer para alegrar-me com os meus amigos;
30 vindo, porém, esse teu filho, que
desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu
mandaste matar para ele o novilho cevado.

B. POR ONDE COMEÇAR O PERDÃO?
1. COMECE COMPREENDENDO

5. VIVA PERDÃO COMO ESTILO DE VIDA

32 Entretanto, era preciso que nos
32 Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque
regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava
esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
perdido e foi achado
6. PERDOE COMO DEUS PERDOA
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