IGREJA EVANGÉLICA FÉ PARA TODOS
EM DEL CASTILHO - PEQUENOS GRUPOS
VIDA CONTAGIANTE
SEMANA 01: CORAÇÃO CONTAGIANTE

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 pode
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 o 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 + INTEGRAÇÃO (40 MINUTOS)
 CORAÇÃO CONTAGIANTE
Pv 15.15
“Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo.”



A vida plena em Jesus deve contagiar!
A vida obscurecida pelo pecado acaba por contaminar o coração. Quem foi transformado pelo amor
de Deus tem, em Cristo, motivo de muita alegria, pois seu coração tem potencial para contagiar.

•

Lucas 15.11-32



Na parábola, vemos no Pai um exemplo claro de um coração contagiante:







Um coração perdoador, que restaura o amor, é aberto a aceitar de volta o outro e transmite
graça e liberdade;
Um coração alegre, que festeja a presença do outro, trata as feridas, celebra os
relacionamentos e produz vida;
Como o Pai, que possui esse coração contagiante, nós também devemos transbordar e
envolver o próximo com nosso amor;
Cuidado para não ficarmos como os filhos: contaminados, decepcionados. O mais velho,
fechado e entristecido. O mais novo, egoísta, pensando apenas em si mesmo.
Em momento algum, nenhum dos filhos pensou no Pai...
Com o coração contagiante, o Pai, a quem devemos imitar, sai de casa para encontrar o filho
mais jovem (v. 20) e também sai para encontrar o mais velho.



Alegre-se: existe um coração em você que foi dado por Deus para amar, abençoar e refletir a luz de
Cristo!



Você foi feito para contagiar!!
Agora, responda:
 Você se reconhece em algum filho?
 Como anda seu coração?

ORAÇÃO (10 minutos):
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: ATITUDE CONTAGIANTE

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 pode
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 o 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 + INTEGRAÇÃO (40 MINUTOS)
 ATITUDE CONTAGIANTE

Salmos 51.10
“Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.”
Talvez o maior inimigo de uma pessoa seja uma atitude ruim ou oscilante. Atitudes instáveis geram
uma vida instável!
 Uma atitude inabalável mesmo em tempos de instabilidade tem o poder de contagiar os que estão
próximos a nós.
 Assim como José que, fiel a Deus, firmemente decidiu manter sua atitude independente da situação.




Gênesis 39.1-23:
 As decisões de José, desde a sua mocidade, sempre pautadas em seu temor a Deus, o conduziram a
um lugar onde teve o poder de mudar a sorte de toda a sua família (Gn 45.5-8);
 A atitude, os valores e a fé o sustentaram nos dias difíceis;
 José tinha intimidade com Deus. Isso é a base de uma atitude contagiante! Isso o tornava um
homem íntegro (39.4), responsável (39.5,6) e capaz de resistir a tentação (v. 12);
 Assim como José, nossa atitude nos manterá estáveis e contagiantes quando passarmos a viver com
temor, nos afastando do pecado, das intrigas, confiando que o Senhor é quem tudo conduz
(v22,23);
 Agir com integridade é ter uma atitude contagiante. José viveu assim e contagiou sua família e seu
povo;



Sejamos assim, tenhamos uma atitude contagiante! Como José que com sua atitude no passado
continua a nos contagiar ainda hoje!
Agora, responda:
 Como está a sua atitude?
 Como suas ações refletem nos outros?

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

