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Tema do sermão: BONDADE E AMABILIDADE
MARCOS 2.1-12
Bondade e Amabilidade são termos interligados. A ideia geral é de uma bondade amável!
C.S Lewis diz "Eu não sou bom porque amo a Deus, mas Deus me torna bom porque me ama."
1. A PRIMEIRA EXPRESSÃO DA BONDADE E AMABILIDADE É: SERVIR AO PRÓXIMO - v.3 e 4
Marcos 9:35 nos lembra o que Jesus diz para seus discípulos “Se alguém quiser ser o primeiro,
será o último, e servo de todos”.
2. A SEGUNDA EXPRESSÃO DA BONDADE E AMABILIDADE É: VIVER A GENEROSIDADE - v.5
Generosidade é uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em
benefício do próximo.
3. A TERCEIRA EXPRESSÃO DA BONDADE E AMABILIDADE É: TER EMPATIA - v. 12
Jesus sempre teve empatia! Ele se importava com o próximo!
APLICANDO A MENSAGEM
Nós só somos bons quando estamos completos em Deus.
( ) Servir é uma expressão da bondade e amabilidade de Cristo através das nossas vidas.
Você deseja isso para sua vida?
( ) Viver a generosidade é uma expressão da bondade e amabilidade de Cristo através
das nossas vidas. Você deseja isso para sua vida?
( ) Ter empatia é uma expressão da bondade e amabilidade de Cristo através das nossas
vidas. Você deseja isso para sua vida?
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Tema do sermão: FIDELIDADE - FÉ NA FAMÍLIA
GÁLATAS 5.22-25
FIDELIDADE é uma virtude pessoal, e descreve uma pessoa que é digna de confiança.
1. FIDELIDADE, EM UM __________ HOSTIL
Famílias felizes, e bem-sucedidas, esse é o desejo, mas para isso é necessário a submissão.
Se submeter a vontade de Deus.
2. FIDELIDADE, UMA _____ FIRME E FIEL
Deus concede graça aos perdidos, misericórdia aos necessitados e paz aos aflitos.
Pais, se queremos ter filhos Timóteos, comprometidos com o Senhor, é preciso que o futuro
espiritual dos filhos seja posto como assunto de suprema importância.
3. FIDELIDADE, AOS PRINCÍPIOS DA _____________
Manter-se firme nos fundamentos da Palavra de Deus, o evangelho é o único instrumento que
pode trazer vida e esperança para as famílias e para a humanidade.
APLICANDO A MENSAGEM
Qual é o desafio que o Senhor está colocando a sua frente neste momento?
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