
  

 

 
 

 
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.  
 

 
 

 FÉ CONTAGIANTE 
 

 Mateus 28:19,20 
“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os 
dias até à consumação do século.”  

 

 O compartilhar a fé é parte fundamental de uma vida contagiante! 
 

 Temos a missão de levar o Evangelho, independente do que aconteça em nossas vidas. 
 

 Nossos problemas acabam tirando-nos do foco, que é Cristo! 
 

 Para que permaneçamos no caminho e tenhamos uma fé contagiante, algumas coisas devem ser 
observadas: 

 

 Estar cientes da constante presença de Cristo, pois em razão dos problemas do cotidiano, tendemos a 
esquecer disso; 

 

 Manter a alegria acima das decepções, trazendo sempre à memória que Jesus está conosco; 
 

 Não permitir que as dúvidas dos outros minem nossa sua fé. 
 

 Por fim, devemos permanecer em comunhão com Cristo e entre os irmãos, firmados na palavra e acima das 
circunstâncias. 

 

 Dessa forma teremos nossa fé constantemente reanimada  e inevitavelmente contagiante! 
 

Agora, responda: 
 Como anda sua fé? 
 Você tem compartilhado sua fé? 

 
 

 

   

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 06: FÉ CONTAGIANTE 

EXPOSIÇÃO DO TEMA + INTEGRAÇÃO (40 MINUTOS)   

RECEPÇÃO (20 minutos):  
 

QUEBRA-GELO (10 minutos):  
 

LOUVOR (10 minutos):  
 

ORAÇÃO (10 minutos):  
 


