Pai Nosso - Lição 7 – “e não nos deixes cair em tentação…"
Já estamos na Sétima Semana. Lembre-se que você pode fazer sua reunião pelo WhatsApp ou Aplicativo Zoom. A duração da reunião deve ser de até 40 minutos
Roteiro:
1- Invista um tempo de oração antes de iniciar a reunião. Declare a benção do Senhor sobre cada
tema.
2- Seja alegre e motivador com os participantes
3- Antes de começar a reunião faça com descontração e muita leveza, pergunte como estão?
4- Quando der o horário, inicie com uma oração pedindo a direção do Espírito Santo
5- Comente o proposto destas 8 semanas, a importância da perseverança e também de convidar mais
alguém para a px semana
6- Leia a oração toda ( Mateus 6.9 a 13 )
Sétima Lição: “e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.”
Relembrar lição passada sobre o perdão para conectar com a lição de hoje
Depois de pedirmos perdão pelos nossos pecados, é como se Jesus estivesse nos ensinando a buscar
o poder e o auxílio de Deus para não voltarmos a pecar. Ou seja, é como se eu estivesse dizendo para
Deus “eu não quero apenas ser perdoado pelos meus erros, pelas minhas falhas; quero também ser
transformado para que não volte a tropeçar no mesmo lugar”. E por que isso é tão importante?
Por meio do homem, o pecado entrou no mundo e, a partir do pecado, os mais diversos males se espalharam pela Terra
Romanos 5:12 - “Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e
pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram.”
O pecado foi a escolha do homem de ser independente de Deus. Por isso Jesus nos ensina no
Pai Nosso a buscar diariamente a dependência de Deus
Pergunta: vocês acham que às vezes Deus nos coloca em situações de tentação? Por
quê
É comum as pessoas acharem que as tentações vêm de Deus, como se Ele estivesse nos testando para ver se vamos car rmes, se vamos merecer alguma bênção. Só que essa ideia não é bíblica. Deus prova a nossa fé mas não nos coloca em tentações
Tiago 1:13-14 - “Ninguém, ao ser tentado, diga: “Sou tentado por Deus.” Porque Deus não pode
ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria
cobiça, quando esta o atrai e seduz.”
1 Coríntios 10:13 - “Não veio sobre vós tentação senão humana; mas el é Deus, que não vos
deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais
suportar.”
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Com nossa própria força não é possível resistir às tentações mas, com o escape de Deus, com o poder
de Deus, é possível suportar. Onde encontrar esse auxílio de Deus

Salmos 91:1-2 - “Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: ‘Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem con o’”.
Somente aquele que habita nesse esconderijo pode dizer de verdade que Deus é o seu refúgio, a sua
fortaleza, a ajuda que não falha. Esse esconderijo, essa sombra é Jesus. Quando vamos até Deus por
meio de Jesus podemos pedir com con ança “não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal”
Como demonstrar dependência na prática: oração! Mas uma oração que demonstre dependência, que
busque entender a vontade de Deus
A vida é repleta de escolhas e cada escolha traz consequências, que podem ser boas ou ruins. O problema é que nem sempre nós conseguimos enxergar as consequências das escolhas que fazemos
Ilustração: Cavalo de Troia
Precisamos da graça e da direção de Deus para que possamos perceber esses presentes que o Diabo
tenta trazer para nós todos os dias, que parecem lindos, têm cara de vitória mas depois trazem destruição.
1 Pedro 5:8 - “Estejam alertas e vigiem. O Diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão,
rugindo e procurando a quem possa devorar.”
Mateus 26:41 - “Vigiem e orem para que não entreis em tentação.”
Não precisamos ter medo do Diabo pois o poder de Deus é maior. É apenas vigiar e orar, depender de
Deus. Com Jesus é possível vencer o mal e o pecado. Nele somos mais do que vencedores.
Judas 1:24-25 - “Àquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da
sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade,
poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo
o sempre! Amém.”
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Continuação | Roteiro:
7- Após a palavra gere uma motivação para a próxima semana
8- Pergunte se tem alguém com pedidos de oração, e você orar declarando a palavra de vitória.

