IGREJA EVANGÉLICA FÉ PARA TODOS
EM DEL CASTILHO - PEQUENOS GRUPOS
40 DIAS COM PROPÓSITOS
TEMA: POR QUE ESTOU AQUI?

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. Sugestões: Eu nasci para adorar; A Ele a glória.

EXPOSIÇÃO DO TEMA: Afinal de contas, por que estou aqui?
TUDO COMEÇA COM DEUS
 Você não é o foco  Cl 1.16
A única forma de descobrirmos o propósito da vida é através da palavra de Deus, nosso manual do proprietário.
Ef 4.4-6 apresenta três critérios para nosso propósito:
1. Você descobre seu propósito no relacionamento com Jesus.
2. O propósito determinado por ele para sua vida é anterior a sua concepção.
3. O seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior, que Deus planejou para a
eternidade.

VOCÊ NÃO É UM ACIDENTE
 Deus o fez por um motivo.
Nascimento, tempo de vida, morte  Sl 139.13-16
Deus planejou o lugar At 17.26
O motivo foi o amor que ele tem  Ef.1:4
Deus é amor  1 Jo 4.8

O QUE DIRIGE A SUA VIDA?
 Muitos são dirigidos por culpa, ressentimento, medo, materialismo, necessidade de aprovação, etc.
“Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja.” Ec 4.4

CRIADO PARA SER ETERNO


A vida aqui oferece muitas opções, mas a eternidade nos concede apenas duas: Céu ou inferno.
Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu futuro relacionamento.
Deus tem um propósito para sua vida na terra, mas que não termina aqui  Sl 33.11

ENXERGANDO A VIDA DO PONTO DE VISTA DE DEUS
 Sua vida é formada como você a enxerga.
“Que é a vossa vida?” Tg 4.14
A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida:
1. A vida na terra é um teste.
Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade.
Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes na Bíblia.
Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida, por isso jamais permitirá que você enfrente testes maiores
que a graça que Ele lhe concede para lidar com eles (1 Co 10.13) e faz planos para recompensá-lo na eternidade 
Tg 1.12.

2. A vida é um cargo de confiança, um ato de fé.
Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá  Sl 24.1;
Se você trata tudo como cargo de confiança, Deus promete três recompensas na eternidade:
a) O reconhecimento de Deus: “Muito bem, servo bom e fiel”  Mt 25.21;
b) Uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade: “…Foste fiel no pouco, sobre o muito te
colocarei”  Mt 25.21;
c) Você será honrado em uma comemoração: “Entra no gozo do teu Senhor”  Mt 25.21.

A RAZÃO DE TUDO
 Por que fomos criados?
“Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a Glória eternamente. Amém!” Rm
11.36
Deus criou todas as coisas para a glória dele. Inclusive você!
 O que é a Glória de Deus?
É o que ele é. Tudo o que ele criou reflete a sua glória. “ Os céus declaram a glória de Deus” Sl.19:1
Todo pecado, basicamente, consiste na incapacidade de render glória a Deus, ou seja, em amar qualquer outra
coisa mais que a Deus.
 Como posso glorificar a Deus?
Podemos resumir nos cinco propósitos que ele estabeleceu para sua vida:
1. Adorá-lo;
2. Amar outros fiéis  1 Jo 3.14;
3. Servindo os outros com nossos dons  1 Pe 4.10;
4. Falando dele às outras pessoas  At 1.8;
5. Tornando-nos como Cristo  2Co 3.18;
 Qual será o objetivo de sua vida? 2 Pe1.3
É momento de definir – Para quem você viverá: para você mesmo ou para Deus?
A verdadeira vida começa quando você se compromete com Jesus Cristo. Tudo o que precisa é receber e
acreditar. A Bíblia promete “aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se
tornarem filhos de Deus” Jo 1.12.

E quanto a você? Vai aceitar a oferta de Deus?

INTERAÇÃO (15 minutos):
 "Você não é o foco." Quais conclusões você tira quando passa a ver vida nessa dessa forma?
 O que você acredita que dirige a maioria das pessoas? E qual é a força que tem dirigido sua vida?
 Se todos compreendemos que a vida é uma preparação para a eternidade, como poderíamos agir de
forma diferente?
 A que as pessoas se apegam no mundo terreno que as impede de viver para os propósitos de Deus? E
você?

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

ANÚNCIOS (05 minutos):
 Pagamento das camisetas e livro;
 FestFamily;
 Congresso das Famílias.

