todas as situações (relacionamentos, vida financeira, família, vida emocional,
etc).
A vida - Podemos escolher a vida ou a morte. Através da nossa obediência
a Deus teremos uma vida abundante aqui na terra e a vida eterna depois,
mas se você escolher pecar e viver longe de Deus terá angustia e desgosto
aqui na terra e o inferno depois da morte.
LIÇÃO 06 – O NOSSO PROPÓSITO ATRAVÉS DO
SANGUE DE JESUS CRISTO
TEXTO BÍBLICO: João 14.6 - Eu sou o caminho, e a
verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.

Entender que fomos criados por Deus com um propósito nos leva a retomar
ou mudar o rumo de nossa existência. Por causa dos cuidados do mundo,
das pressões e ainda nossa própria ignorância, facilmente podemos nos
desviar. Porém, por causa do sangue que Jesus derramou de seus pés,
quando foram cravados na cruz, restaurou nosso propósito e colocou nossas
vidas na rota correta.
DESENVOLVIMENTO DO TEMA

O homem foi criado por Deus e para Deus. O alvo principal da vida é se
encontrar com Deus quando deixar a terra. Deus nos criou para voltar
para Ele, mas o pecado pode acabar te levando para outro lugar.
Jesus disse aos discípulos: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida;
ninguém vem ao Pai, senão por mim (João 14:6).
O caminho - Cada um deve escolher os lugares que frequenta. Muito dos
erros que cometemos é por causa da permanência em lugares impróprios
(lugar de pecado, idolatria, excesso, etc.). Jesus é o único caminho.
A verdade - A verdade é o mapa do caminho. É a verdade de Deus que
ilumina o caminho. Não adianta entrar no caminho, é preciso ver para
continuar no caminho. Isso fala de não nos deixar levar teorias de vida que o
mundo propõe, pois elas nos levam para os problemas, as angústias e as
decepções da vida.
Muitos sofrem por não conhecerem ou não obedecerem a verdade.
Devemos acreditar nos princípios bíblicos e certamente teremos vitória ern

Ninguém vem ao Pai senão por rnim - Ir ao Pai é o alvo final! Jesus é o
caminho que leva para o destino, ou seja, o propósito maior da vida é
voltar para Deus através de Jesus.
O sangue dos pés de Jesus fala de quebrar a maldição de estar no caminho
errado. Os pés são um símbolo do caminho que trilhamos. Precisamos
decidir a mudar de caminho. O sangue de Jesus nos dá um novo rumo, uma
nova direção que nos conduz de volta pra Deus.

Aplicação
- A partir de hoje não se esqueça de sua razão de ser e tome suas decisões
de acordo com o propósito divino.
- Por causa do sangue derramado por Jesus através de seus pés você pode
recuperar seu rumo;
- Sua vida tem um propósito específico e ao caminhar com Jesus poderá
cumpri-lo;
- Nunca se esqueça que Jesus é o único caminho.

Ministração
- Creia que Deus tem um propósito para sua vida;
- Trilhe um caminho certo nele;
- Responda estas perguntas: Você está no lugar correto? Vive ao lado de
pessoas adequadas?

Oração
Atenção Ministrador– Avise a todos do nosso Encontro com
Deus. Fale com entusiasmo.
Fale da sua experiência no seu Encontro com Deus.

