IGREJA EVANGÉLICA FÉ PARA TODOS
EM DEL CASTILHO - PEQUENOS GRUPOS
40 DIAS DE COMUNIDADE
SEMANA 03 - TEMA: SOMOS ESCOLHIDOS
PARA TER COMUNHÃO!

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 ESCOLHIDOS PARA TER COMUNHÃO!

I Coríntios 1.9,10
“Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogovos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja
entre vós divisões; antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo
parecer.”


Precisamos uns dos outros. Como partes de um corpo vivo, é impossível para o cristão manter a
vida sem os outros.



Uma comunidade é formada por meio do compromisso. Comprometer-se significa:
- Amar independente do que aconteça;
- Estar presente;
- Auxiliar.



O respeito é olharmos uns aos outros sob o ponto de vista de Deus. O respeito mútuo é
demonstrado quando somos cuidadosos e não somente sinceros; compreensíveis e não
exigentes; gentis e não julgadores; educados e não rudes.



A honestidade aprofunda nossos relacionamentos permitindo que sejamos transparentes uns
com os outros.



Quando enxergamos a dor que está por trás da raiva ou a razão por trás de determinado
comportamento conseguimos ser mais tolerantes com as faltas uns dos outros.



Deus nos capacita a amar e a tirar o medo do nosso meio. Devemos parar de querer ter sempre a
palavra final. Lutemos pelo amor e não pela vitória.
Responda:
 O que impede um compromisso mais profundo com seu PG?
 Se vc perguntar a um amigo próximo com que ou com quem ele está comprometido, qual
seria a resposta?

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

