
  

 

 
 

 
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.  
 

 
 

 CULTURA CONTAGIANTE 
 

 Lucas 17.20-21 
“Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de 
Deus com visível aparência. Nem dirão: Ei-lo aqui! Ou: Lá está! Porque o reino de Deus está dentro de vós.”  

 

 Mesmo vivendo em uma cultura específica, devemos viver acima da cultura desse mundo. 
 

 O Reino de Deus em nossa vida deve nos fazer viver contagiados e capazes de contagiar os outros. 
 

 Renovando nossa mente, conseguiremos, de fato, valorizar e priorizar o Reino: 
Romanos 12.2 
"Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas." 

 

 Aqui nesta vida somos peregrinos. Estamos imersos em um mundo caído e agonizado pelo pecado. 
Entretanto, nós não somos daqui. Somos de outro lugar e nossa forma de agir e pensar deve refletir a 
cultura do Reino. 

 

 A cultura do Reino emana perdão, paz, vida, transformação, amor, renovação, vigor... 
 

 Estar em harmonia com o Reino de Deus é manifestar o fruto do Espírito. 
 

Agora, responda: 
 O que tem exercido mais influência em sua vida: o Reino dentro de você ou o mundo à sua 

volta? 
 A cultura do Reino em você tem sido 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 05: CULTURA CONTAGIANTE 

EXPOSIÇÃO DO TEMA + INTEGRAÇÃO (40 MINUTOS)   

RECEPÇÃO (20 minutos):  
 

QUEBRA-GELO (10 minutos):  
 

LOUVOR (10 minutos):  
 

ORAÇÃO (10 minutos):  
 


