IGREJA EVANGÉLICA FÉ PARA TODOS
EM DEL CASTILHO - PEQUENOS GRUPOS
40 DIAS COM PROPÓSITOS
TEMA: FORMADO PARA FAZER PARTE
DA FAMÍLIA DE DEUS

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: escolha louvores de comunhão.

EXPOSIÇÃO DO TEMA: Formado para fazer parte da família de Deus.
“ Eu sou a videira, vós os ramos” - João 15.5
Nossa família terrena é uma dádiva maravilhosa, mas é temporária e frágil. Já a família espiritual irá
perdurar por toda a eternidade. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio
que se pode receber.

 O QUE REALMENTE IMPORTA!
1.
2.
3.
4.

Viver consiste em amar  1 Cor 13.2;
Vida sem amor não tem valor  1 Cor 13.13;
A vida é feita de relacionamentos;
O melhor exercício da vida é amar, a melhor expressão do amor é o tempo e o melhor
momento para amar é agora.

 UM LUGAR AO QUAL PERTENCER
“Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de
Deus,” Efésios 2.19

1. Você é chamado para pertencer, não somente para crer!
2. Você descobre seu papel nesta vida pelo relacionamento mantido com os outros;
3. A família de Deus identifica você como cristão verdadeiro, retira você do isolamento e ajuda no
desenvolvimento espiritual.
“... que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade.” I Timóteo 3.15b
 Jesus não prometeu edificar seu ministério. Prometeu edificar a igreja Dele!

 TENDO UMA VIDA EM COMUM
"Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!" Salmos 133.1

1. A vida foi feita para ser compartilhada;
2. Na verdadeira comunhão você experimenta:
Autenticidade; reciprocidade; misericórdia; compaixão.
3. A compreensão e o respeito com o sentimento alheio abre o caminho para a comunhão.

4. Você precisa do outro em sua vida!  Gl 6.2

 CULTIVANDO A COMUNIDADE
"E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações." At 2.42
A comunidade exige:
1. Comprometimento, sinceridade, humildade, cortesia, sigilo, constância;
2. A comunhão da igreja é mais importante que qualquer indivíduo. 1 João 3.16

 RESTAURANDO A COMUNHÃO
" Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o
ministério da reconciliação" II Coríntios 5.18
Para restaurar um relacionamento é necessário:
1. Falar com Deus antes de falar com a pessoa, tomar a iniciativa, ter compaixão, confessar a sua
parte, lembrar que reconciliação está vinculada ao relacionamento e à solução do problema
Rm 12.18.

 PROTEGENDO A IGREJA
"esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz" Ef 4.3

A unidade é a alma da comunhão.
1. Devemos nos concentrar no que temos em comum, e não em nossas diferenças. Melhor é
incentivar que criticar;
2. Recusar a dar ouvidos a fofoca;
3. Servir a todos e obedecer a liderança  Hb 13.17.

INTERAÇÃO (15 minutos):
 Como podemos melhorar nossa comunhão com nossos irmãos?
 Como anda nosso comprometimento com a família de Deus?
 O que fazer para proteger a unidade da família 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;
 Jantar Romântico dos Homens de Fé: 13/06, às 19h30. Valor: R$ 60,00. Informações: Dc. Valim.

