
 

 

 
 

 
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.  
 

 
 

 ESPÍRITO CONTAGIANTE 
 

 Romanos 8.12-14 
“Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne para vivermos segundo a carne; porque se viverdes 
segundo a carne, haveis de morrer; mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos 
os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus”  

 

 Para viver de forma contagiante, devemos estar contagiados pelo Espírito Santo. 
 

 A santificação é fundamental. 
 

 Toda nossa vida, em todas as áreas, deve estar a disposição do Espírito Santo. Nosso corpo, nossos 
pensamentos, sentimentos e vontades necessitam estar debaixo da direção do Espírito Santo. 

 

 Para termos um espírito contagiante, além da óbvia ação do Espírito Santo, no que depende de nós 
precisamos de algumas posturas básicas: 
 

 Consagrar nosso corpo, isto é, preservar nossos sentidos de quaisquer coisas que venham a interferir em 
nosso relacionamento com Deus. 

 

 Permitir que Deus nos transforme e molde nosso caráter para que fiquemos mais é mais semelhantes a 
Cristo. 

 

 Aprimorar nossa personalidade e potencializar nosso entusiasmo, visando contagiar todos a nossa volta. 
 

 Multiplicar nossas habilidades. 
 

 Usar sempre o bom senso para manter puras nossas opiniões e intenções. 
 

 Ampliar nossa visão, para que continuemos a crescer no Senhor e, assim, contagiar aos que nos cercam 
na medida que somos contagiados pelo Espírito Santo. 
 

 Enfim, nos é necessário  nascer de novo! 
 

Agora, responda: 
 Como anda seu espírito? 
 Em quais posturas devo me empenhar para ser mais contagiante? 

 
 

 

   

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 04: ESPÍRITO CONTAGIANTE 

EXPOSIÇÃO DO TEMA + INTEGRAÇÃO (40 MINUTOS)   

RECEPÇÃO (20 minutos):  
 

QUEBRA-GELO (10 minutos):  
 

LOUVOR (10 minutos):  
 

ORAÇÃO (10 minutos):  
 


