IGREJA EVANGÉLICA FÉ PARA TODOS
EM DEL CASTILHO - PEQUENOS GRUPOS
40 DIAS COM PROPÓSITOS
TEMA: VOCÊ FOI PLANEJADO PARA
AGRADAR A DEUS – ADORAÇÃO.

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 podem 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 a 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: Louvado seja; Consagração .
Obs.: As músicas sugeridas para os PGs sempre serão cantadas nos cultos de domingo que antecedem as reuniões.

EXPOSIÇÃO DO TEMA: Você foi planejado para agradar a Deus – Adoração.
“Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste,
sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas.” Apocalipse 4.11

 MEU PRIMEIRO PROPÓSITO DE VIDA É ADORAR
“Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.” Romanos 12.1

Para agradar a Deus na sua vida de adoração:
1. Tenha uma vida pessoal limpa.
“Então, disse eu: ai de mim! Estou perdido! Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de
um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o SENHOR dos Exércitos!” Isaías 6.5

2. Entenda o real significado da adoração.
“Agrada-se o SENHOR dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia.” Salmos 147.11

 DEUS ESTÁ A SUA PROCURA:
“Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em
verdade; porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito; e importa que os
seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.” João 4.23 e 24

3. Transforme a sua vida em um ato de adoração.
“Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu
entendimento e de toda a tua força.” Marcos 12.30

Deus quer que eu o ame:
 INTELECTUALMENTE 
 APAIXONADAMENTE 
 PRATICAMENTE


“Com a minha mente”.
“Com meu coração e alma”.
“Com minhas forças”.

A. ADORAÇÃO É VIVER O TEMPO TODO PARA DEUS
“Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens,”
Colossenses 3.23

B. ADORAÇÃO É DIRIGIR SEU AFETO PARA DEUS
“Nós amamos porque ele nos amou primeiro.” 1 João 4.19

C. ADORAÇÃO É FOCALIZAR SUA ATENÇÃO EM DEUS.
“SENHOR, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto; de longe
penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os
meus caminhos.” Salmos 139.1-3

4. Consagre sua vida agora.
“logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse viver que, agora, tenho na carne,
vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.” Gálatas 2.20

INTERAÇÃO (15 minutos):
 Considerando que Deus sabe o que é melhor pra nós, em quais áreas da vida é preciso confiar mais
nele?
 O que é mais natural pra você: adorar sozinho ou em público? E de qual maneira se sente mais próximo
de Deus?
 O que fazer para nos concentrarmos na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante?
 Quais escolhas práticas faremos hoje para nos aproximarmos mais de Deus?

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

ANÚNCIOS (05 minutos):
 Pagamento das camisetas e livro;
 Atos de Amor;
 Convide pessoas não crentes para participar do PG;
 Congresso das Famílias.

