IGREJA EVANGÉLICA FÉ PARA TODOS
EM DEL CASTILHO - PEQUENOS GRUPOS
40 DIAS DE COMUNIDADE
SEMANA 05 - TEMA: SOMOS CHAMADOS
PARA SERVIR JUNTOS!

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 SERVIR JUNTOS!

Gálatas 5.13
“Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade; porém não useis da liberdade para dar ocasião à
carne; sede, antes, servos uns dos outros, pelo amor.”


Somos salvos para servir uns aos outros. Porém, o egoísmo nos impede de servir. Não nos
esqueçamos de que a razão do serviço é o amor.



Devemos levar os fardos uns dos outros. Nossos atos de amor e de suporte são cumprimento da
lei de Cristo. Juntos somos melhores quando nos ajudamos mutuamente. Doamos generosamente porque Deus nos dá generosamente.



A vida do servo requer humildade, requer a capacidade de esquecer-se de si mesmo. A chave
para a humildade é conhecer a si próprio.



Devemos descobrir como desenvolver os dons que recebemos de acordo com a vontade de
Deus.



O serviço requer sacrifícios sérios. Você e eu somos beneficiados pelo sacrifício de outros
cristãos. O servir uns aos outros é o aspecto central da "boa, agradável e perfeita vontade de
Deus" para nossa vida.



Juntos somos melhores. Nossa diversidade é um aspecto significativo da marca de registrada de
Deus ao criar essa unidade. Estamos juntos no corpo de Cristo e cada um, individualmente, é
membro desse corpo. O plano de Deus é de que sejamos seus parceiros e parceiros uns dos
outros para cumprir seus propósitos.
Responda:
 Como seus dons e habilidades podem complementar os de outras pessoas em seu grupo?
 Como você se sente quando é tratado como servo?

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

