IGREJA EVANGÉLICA FÉ PARA TODOS
EM DEL CASTILHO - PEQUENOS GRUPOS
40 DIAS DE COMUNIDADE
SEMANA 02 - TEMA: SOMOS CHAMADOS
PARA, JUNTOS, ALCANÇARMOS OUTROS!

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 CHAMADOS PARA, JUNTOS, ALCANÇAR OUTROS!

Colossenses 4.5,6
“Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora; aproveitai as oportunidades. A vossa palavra
seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um.”


Deus se preocupa com o destino de todos. Por isso devemos, a cada oportunidade, compartilhar
o Evangelho.



Precisamos desenvolver em nós uma preocupação pelas pessoas que não conhecem a Cristo.



Não há lugar melhor para levar o amor de Deus aos corações do que um lar que deseja servir.



Devemos aceitar os outros como Jesus nos aceita. Não temos mais a responsabilidade de buscar
nossos próprios interesses. Servimos segundo a vontade de Cristo.



Jesus quer que sejamos seus representantes, falando aos que estão ainda fora de sua família.
Nosso testemunho começa com amizade. As pessoas sabem que as amamos quando
demonstramos.



Nós servimos a Deus quando servimos aos outros e servimos melhor juntos! Lembre-se: nós é
mais poderoso que eu.
Responda:
 Alguém estará no céu por sua causa?
 Você tem amizade significativa com um não-cristão?

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

