
 

 

 
 
 

 
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 pode 
ficar à disposição das pessoas durante a exposição da temática. 
 

 
  

Esse é o momento no qual criamos um ambiente agradável e acolhedor para o 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.  
 

 
 
 CRÊ EM DEUS, MAS NÃO O CONHECE DE VERDADE 

 

 Tito 1.16 
“No tocante a Deus, professam conhecê-lo; entretanto, o negam por suas obras; é por 
isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra.”  

 

 Crença não é o mesmo que conhecimento pessoal. Alguns conhecem a Deus só de reputação. Sabem 
alguma coisa sobre Ele, creem em Deus, mas não o conhecem pessoalmente.  
 

 Se cremos em Deus, nossa vida deve refletir quem de fato Ele é. 
 

 Nossa linguagem com Deus deve também refletir nosso nível de intimidade com Ele. 
 

 Deus nos fala através da sua palavra escrita e do Espírito. 
 

 Há uma espécie de voz baixa, uma consciência constante e atenta de que Deus orquestra as coisas e 
envia pessoas a nossa vida à medida em que o dia se desenrola. Isso é viver com Deus! 
 

 Deus quer nossa obediência, porém muito mais nosso coração. 
 

Agora, responda: 
 Você realmente conhece a Deus? 
 Sua linguagem reflete sua intimidade com Ele? 

 

 
   

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

          IGREJA EVANGÉLICA FÉ PARA TODOS 
      EM DEL CASTILHO - PEQUENOS GRUPOS 
                        VIDA CONTAGIANTE                  
                    SEMANA 01: CRÊ EM DEUS, 
            MAS NÃO O CONHECE DE VERDADE 

EXPOSIÇÃO DO TEMA + INTEGRAÇÃO (40 MINUTOS)   

RECEPÇÃO (20 minutos):  
 

QUEBRA-GELO (10 minutos):  
 

LOUVOR (10 minutos):  
 

ORAÇÃO (10 minutos):  
 


