ROTEIRO PARA ESTUDO
UM ENCONTRO COM SUA VERDADEIRA IDENTIDADE

FILHO
AMADO
LARISSA BORGES

Graça e Paz!!!
Sejam Bem-Vindos ao roteiro para estudo do livro “Filho
Amado”.
Aqui você encontrará uma SUGESTÃO de estudo e leitura para
grupos de compartilhamento e discipulado.
Minha oração é que o Espírito Santo seja o conselheiro e o
auxiliador de cada encontro.
Que o Senhor traga vida e cura aos corações! Eu creio que
somente a Palavra de Deus pode percorrer toda a nossa
história e ir a lugares da nossa alma que ninguém mais é
capaz de acessar. “Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e
mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e
penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e
medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos
do coração (Hb 4.12 – ara).
O meu desejo é que o que está oculto seja revelado; as faltas
do seu coração sejam preenchidas; a verdade sobre os fatos
da sua vida seja libertadora (Jo 8.32); o medo seja dissipado; o
peso que existe seja tirado; a alegria seja restaurada; a beleza
encontrada; sua mente seja transformada (Rm 12.2) e você seja
verdadeiramente livre para prosperar em sua única e
libertadora identidade.
Vamos iniciar!!!

Larissa Borges

SUGESTÕES
1- Comece com um propósito de Jejum e oração.
Estabeleça um tempo para orar.
Busque a revelação do coração do Pai para o seu tempo de
leitura. Jr 29:13
Faça isso de forma intencional, clame por algo novo de Deus.

2- Separe os encontros por capítulos.
Leia antes e compartilhe o assunto que mais falou ao seu
coração.
Se permita ser vulnerável e caminhe a um nível mais profundo
com Deus.

3- Em cada capítulo existe um exercício para você fazer.
Anote os pontos significativos e compartilhe em seu grupo.

1º ENCONTRO
CAPÍTULO 1: CONHECENDO A MINHA HISTÓRIA
PRÉ-ENCONTRO: Leia o capítulo e escreva a sua história em
um papel.
Anote os pontos bons e os momentos difíceis vivenciados em
sua história.
Escreva sobre sua relação com seu pai e mãe biológicos ou
adotivos.
Pontos positivos e pontos desafiadores.
ENCONTRO: Durante o encontro deixe livre para alguém falar
da sua história.
Caso não tenha, compartilhe os pontos da minha história que
mais falou ao seu coração.
Podem ser fatos que despertaram sentimentos e incômodo.
Compartilhe os pontos destacados. Seja detalhista quanto aos
sentimentos e percepções que você tem ou tinha sobre os
fatos relatados.
Anote os sentimentos e ore por isso.
Esse primeiro encontro tem o objetivo de promover a
autoavaliação da história pessoal e favorecer o entendimento
dos momentos de dores emocionais ainda existentes.

2º ENCONTRO
CAPÍTULO 2: O INCONSCIENTE SENDO REVELADO
Antes de iniciar, declare sua confiança na Palavra de Deus.
Ela é a verdade sobre a sua vida.
Ore em voz alta declarando sua total dependência e confiança
na Palavra de Deus Jr 33:33
Durante a leitura do livro, identifique as fortalezas e cativeiros
em sua mente – dívida, dúvida, culpa e raiva.
Quais sentimentos prevalecem?
Se preferir, faça pequenos grupos ( duplas ou trios) para
compartilhamento.
Ore pedindo uma palavra do Senhor ao seu coração.

3º ENCONTRO
CAPÍTULO 3: A ENCANTADORA FASE DO DESERTO
Estude a vida de algum personagem bíblico. Ex: Moisés, Ester,
Paulo.
Destaque os pontos de cura e restauração na vida dos
personagens bíblicos estudados.
Faça um paralelo com a sua vida.
Descubra o propósito de Deus nos desertos que você viveu.

4º ENCONTRO
CAPÍTULO 4: A BELEZA DO DESCANSO DA CRUZ
Inicie compartilhando qual a sua facilidade ou dificuldade
com o descanso.
Estude o significado de descanso na Bíblia.
Identificar os pontos de orfandade e angustia da sua alma que
geram agitação em seu coração.

5º ENCONTRO
CAPÍTULO 5: A BELEZA DOS PRINCÍPIOS RESTAURADOS
Estude o que são Princípios Bíblicos
Medite sobre o Princípio do Quebrantamento e o Princípio da
Autoridade.
Identifique quais princípios precisam ser restaurados na sua
vida.

6º ENCONTRO
CAPÍTULO 6: JÁ PODEMOS VER O JARDIM... PODE ENTRAR...
PRÉ-ENCONTRO: Faça um tempo de oração e jejum antes
desse encontro.
ENCONTRO: Medite sobre o Princípio da Gratidão e o Princípio
do Perdão.
Faça um momento sobre a liberação de perdão.
Se alguém deseja orar em voz alta liberando perdão para
alguém específico, faça isso.
Faça o mesmo com a gratidão.

7º ENCONTRO
CAPÍTULO 7: O BÁLSAMO DA PATERNIDADE
ENCONTRO: Estude sobre a Paternidade de Deus.
Faça uma oração pedindo que Deus restaure os lugares de
orfandade da sua alma.
Ore e agradeça em unidade sobre a Paternidade de Deus.

8º ENCONTRO
CAPÍTULO 8: A DESCOBERTA DE UMA NOVA HISTÓRIA
Escolha 2 ou 3 heróis da fé e estudem os pontos significativos
de suas histórias.
Sugestão: Abraão, Moisés e Rute.
Reescreva a sua história com a perspectiva da fé.
Declare cura, perdão, amor aos fatos significativos que você já
escreveu.
Reescreva os fatos a partir dos princípios restaurados.

PARABÉNS POR TER CONCLUÍDO O ROTEIRO COM SEU
GRUPO.
Estarei à disposição para participar de um encontro online.
Deus abençoe sua vida.
Envie um e-mail para contato@larissaborges.com.br ou
preencha o formulário no site www.larissaborges.com.br que
nossa equipe entrará em contato para agendarmos.

Larissa Borges

