IGREJA EVANGÉLICA FÉ PARA TODOS
EM DEL CASTILHO - PEQUENOS GRUPOS
40 DIAS DE COMUNIDADE
SEMANA 01 - TEMA: SOMOS LEVADOS
A AMAR A FAMÍLIA DE DEUS

RECEPÇÃO (20 minutos):
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.

QUEBRA-GELO (10 minutos):
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.

LOUVOR (10 minutos):
Escolha louvores que façam conexão com o tema abordado.

EXPOSIÇÃO DO TEMA + INTERAÇÃO (40 minutos)
 SOMOS LEVADOS A AMAR A FAMÍLIA DE DEUS

João 13.34,35
“Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos amei, que também
vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se tiverdes amor uns aos
outros.”


Amar é um ato deliberado, isto é, uma escolha. Por isso a decisão de amar, na verdade, torna-se
um ato de obediência, pois o amor é um mandamento.



Amamos a Deus quando amamos os outros. Amamos a Deus quando nos tornamos praticantes
da Palavra.



O amor de Deus ‘por’ nós é a razão para amarmos os outros. E é o amor de Deus ‘em’ nós que
nos capacita a amar os outros.



Amar outros cristãos é evidência de que pertencemos a família de Deus. Esse amor é fruto de
nosso relacionamento com Deus.



A maior lição da vida é o amor. O mundo todo está observando como é o amor que temos uns
pelos outros.



À medida que aprendemos a amar, nossos pequenos grupos podem criar o senso de família
necessário para confiarmos uns nos outros, aceitarmo-nos e servirmos mutuamente.
Responda:
 O que a sua maneira de amar diz sobre seu amor por Deus?
 Se você fosse levado ao tribunal por causa de sua fé, e as expressões de seu amor fossem sua
única evidência, qual seria o veredicto?

ORAÇÃO
(10(15
minutos):
INTERAÇÃO
minutos):
Momento para compartilhar os pedidos de oração coletivo e/ou em duplas.

