IGREJA EVANGÉLICA FÉ PARA TODOS
EM DEL CASTILHO - PEQUENOS GRUPOS
40 DIAS COM PROPÓSITOS
TEMA: VOCÊ FOI CRIADO PARA SER
SEMELHANTE A CRISTO

RECEPÇÃO (15 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 que falem da importância
de sermos como Jesus.

EXPOSIÇÃO DO TEMA (30 minutos): Você foi criado para ser semelhante a Cristo
 Romanos 8.29
1. Nunca se esqueça: você existe para os propósitos de Deus, e não o contrário;
2. Jesus não veio ao mundo para satisfazer nossos desejos  Jo 10.10;
Não se deve interpretar de forma errada esta “vida em abundância”: ela não significa saúde
perfeita, vida confortável, felicidade constante, sonhos realizados ou alívio das tribulações por
meio da fé e da oração. Entenda: o objetivo de Deus para sua vida aqui não é o conforto, e sim o
desenvolvimento de caráter;
3. É o Espírito Santo que produz em você um caráter semelhante ao de Cristo. Esse processo dura
a vida toda!  II Co 3.18;
4. Palavras, pessoas e circunstâncias são usadas para nos moldar.

 COMO CRESCEMOS?
Efésios 4.15,16
1. Deus quer que cresçamos! O crescimento espiritual não é automático, é necessário
compromisso. Portanto, você deve: Querer crescer; decidir crescer; esforçar-se para crescer;
persistir em crescer;
2. Para mudar sua vida, você deve mudar o modo de pensar;
3. Nossos atos devem ser coerentes com nossa fé!

 TRANSFORMADO PELA VERDADE
João 17.17
1. A palavra de Deus nos transforma! O Espírito Santo usa a palavra para nos tornar semelhantes a
Cristo;
2. Para isso tenho de aceitar a autoridade da Bíblia; aprender a verdade e por em prática!

 TRANSFORMADO PELA PROVAÇÃO
II Coríntios 4.17

1. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade;
2. Tudo o que acontece com você tem significado espiritual.

3. Devemos reagir aos problemas como Jesus reagiria.

 CRECEMOS POR MEIO DA TENTAÇÃO
A tentação é uma oportunidade para fazer o bem!
Tiago 4.1
Para superar a tentação é preciso:
1. Saber que tudo está na mente; não ser intimidado; reconhecer e se preparar; orar; redirecionar
a atenção para outra coisa.
 ISSO LEVA TEMPO
1.
2.
3.
4.
5.

Filipenses 1.6
O processo é lento, não existem atalhos;
Temos muito a desaprender;
Crescer é doloroso;
Hábitos demoram a se desenvolver;
Não se apresse e não desanime  Ec 3.1

INTERAÇÃO (15 minutos):
 Qual adversidade que você viveu permitiu se crescimento espiritual?
 O que Deus diz em Sua palavra que tenho dificuldade de pôr em prática?
 Em que área devo parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus?

ORAÇÃO (05 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;
 Jantar Romântico dos Homens de Fé: 13/06, às 19h30. Valor: R$ 60,00. Informações: Dc. Valim.
 Encerramento dos 40 Dias de Propósitos: Faremos um almoço com todos os participantes dos PGs após o
culto na modalidade de “junta pratos”. Veja com os integrantes do seu PG de que forma cada um
contribuirá e entre em contato com a secretaria para organizarmos uma listagem.

