
 

 
 

Esse é o momento de preparar o ambiente da casa para o encontro. Sirva o lanche e deixe os integrantes 
conversarem naturalmente. Ore pela presença, alimento e comunhão. Os petiscos podem ficar à disposição das 
pessoas durante a exposição da temática. 
 

 
  

Esse é o momento no qual criamos um ambiente agradável e acolhedor para a exposição da temática. Busque 
atividades que façam as pessoas se sentirem mais confortáveis e dispostas a conversar. 
 

 
  

Escolha louvores que façam conexão com o tema abordado. 
 

 
   

 ESTAMOS UNIDOS PARA CRESCER JUNTOS! 
 

Romanos 15.2 
 

“Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação.” 
 

 Crescemos mais fortes  e mais rápido quando convivemos com exemplos que nos servem de 
modelo. 
 

 Tornamo-nos encorajadores quando olhamos para cima e para fora. Apenas precisamos perceber 
ao nosso redor aqueles que estão em necessidade. 
 

 Deus nos escolheu para participar da vida dos amigos, bem como eles das nossas. Usando a 
palavra de Deus para ensinar e aconselhar uns aos outros. 
 

 Quando você se importa com os outros, você os exorta. As exortações não devem ser meras 
censuras, mas devem ser positivas e redentoras. 
 

 Dar preferência aos outros. Isso significa sacrificar o que temos de melhor pelo corpo de Cristo. 
 

 É impossível haver comunhão sem perdão. Deus estabelece um padrão alto porque sabe o que 
está em jogo. Talvez tenhamos que continuar perdoando inúmeras vezes. 
 

Responda: 
 Quem são seus exemplos?  

 

 Como anda sua capacidade de perdoar? 
 
     

 Momento para compartilhar os pedidos de oração coletivo e/ou em duplas.  

       

     IGREJA EVANGÉLICA FÉ PARA TODOS 
  EM DEL CASTILHO - PEQUENOS GRUPOS 
         40 DIAS DE COMUNIDADE 

                SEMANA 04 - TEMA: ESTAMOS UNIDOS 
                                    PARA CRESCER JUNTOS! 

EXPOSIÇÃO DO TEMA + INTERAÇÃO (40 minutos) 

RECEPÇÃO (20 minutos):  
 

QUEBRA-GELO (10 minutos):  
 

LOUVOR (10 minutos):  
 

ORAÇÃO (10 minutos):  
 


