IGREJA EVANGÉLICA FÉ PARA TODOS
EM DEL CASTILHO - PEQUENOS GRUPOS
40 DIAS COM PROPÓSITOS
TEMA: VOCÊ FOI FEITO
PARA UMA MISSÃO

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 servir a Deus.

EXPOSIÇÃO DO TEMA (30 minutos): Você foi feito para uma missão
 FEITO PARA UMA MISSÃO
João 17.18
1. A missão de sua vida é tanto participativa quanto particular. Parte dela é uma responsabilidade
compartilhada com todos os outros cristãos, e parte é uma tarefa exclusivamente sua;
2. Cristo nos chama não apensa para vir a Ele, mas também para ir por Ele!

 PARTILHANDO SUA MENSAGEM
II Co 2.17
1. Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar, isto é, seu testemunho;
2. Sua mensagem de vida deve incluir o Evangelho.

 TORNANDO-SE UM CRISTÃO COM EXCELÊNCIA
1.
2.
3.

4.

Marcos 16.15
A grande comissão é incumbência sua;
Os cristãos com excelência sabem que foram salvos para servir e feitos para uma missão;
Para sermos cristãos com excelência devemos trocar os pensamentos egoístas por
pensamentos que envolvam os outros, ou seja, mudar o nosso foco. No lugar de pensar de
forma restrita, passar a ver o todo.
 Lembre-se: “As pessoas podem rejeitar nossa mensagem, até mesmo recusar nosso amor,
mas não tem defesa contra nossas orações.”
Ter sempre a perspectiva da eternidade.

 EQUILIBRANDO SUA VIDA
Efésios 5.15
Devemos fazer um autoexame espiritual periódico;
1. Temos que transmitir aos outros aquilo que sabemos, pois as futuras gerações devem ter
preservados os relatos de como Deus nos ajudou a cumprir os propósitos dEle aqui na terra;
2. Pois tudo é para a glória de Deus!
1.

 VIVENDO COM PROPÓSITOS
1. Viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. O restante é apenas existir;
2. Deus quer usar você. Para isso devemos nos atentar para dois perigos: Agir por inveja e a agir
por necessidade de aprovação;
3. Fomos feitos para uma missão. Em tudo há um propósito. Para compreendermos isso, DEUS
deve estar no centro de nossa vida.
 Efésios 3.17-19

INTERAÇÃO (15 minutos):
 Qual a mensagem da minha vida?
 O que é o centro da minha vida?
 Qual será daqui pra frente o PROPÓSITO da minha vida?

ORAÇÃO (05 minutos):
Momento para compartilhar os pedidos de oração coletivo e/ou em duplas.

ANÚNCIOS (05 minutos):
 Encerramento dos 40 Dias de Propósitos: Faremos um almoço com todos os participantes dos PGs após o
culto da manhã do dia 28/06. Será servido um estrogonofe. Valor: R$ 10,00 por pessoa;
 A próxima temática terá início na 2ª quinzena de agosto. Livro escolhido: Perdão Total, de Maurício Zágari;
 Convide pessoas não crentes para participar do PG.

