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Facilitador quando for estudar o texto não deixe de assistir o CULTO GRAVADO no site da igreja no dia 06/02/2013
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COMUNHÃO

QUEBRA
GELO

Quem você gostaria de ver aceitando a Jesus ou
retornando para os caminhos do Senhor ?

Cada um dos integrantes do grupo deve apresentar um nome e falar sobre essa pessoa, se quiser. Se não,
somente apresente o nome. Enquanto os integrantes apresentam os nomes o Facilitador deve anotá-los num
papel e após todos falarem o Facilitador escolhe um dos integrantes do grupo para fazer uma oração
intercedendo por essas pessoas apresentadas.
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ADORAÇÃO

Deus conhece o profundo do nosso coração.
Ele nos sonda e nos conhece.
Tudo em nós está exposto diante de Deus.

Sugestão de música
Volume 1
Nº 26 – Sonda-me

Hebreus 4:13.

45
minutos

DISCIPULADO

Texto: Filipenses 1:1-6

AQUELE QUE COMEÇOU EM NÓS A BOA OBRA A APERFEIÇOARÁ ATÉ O DIA DE CRISTO JESUS. Significa dizer que quando
aceitamos a Cristo de todo o coração (quando é uma conversão legítima) estamos salvos, resolvemos neste ato o problema da
eternidade. Mas enquanto não passamos para a eternidade devemos buscar a maturidade e o ato da conversão é apenas o seu
início. Nenhum de nós é uma obra acabada, não existe formatura. Não existe chegar ao topo, é um aprendizado para
toda a vida. Nosso alvo não deve ser somente para eternidade, mas também para a vida aqui. Na medida em que temos
a nossa vida transformada, nós nos tornamos semelhantes a Jesus e essa transformação impacta outras vidas.
Qual é o propósito dessa boa obra, que começa na conversão? Efésios 4: 11-13

Para que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos a MATURIDADE, buscando nos tornar
parecidos com Jesus.
Maturidade Espiritual é um processo. Romanos 6:22. Este processo tem um nome: “SANTIFICAÇÃO”.
Maturidade não é a mesma coisa que tempo de vida cristã, mas a Maturidade Espiritual é um processo que varia de
pessoa pra pessoa. O crescimento biológico é natural. Mas o crescimento espiritual é intencional.
É preciso querer crescer e se esforçar para crescer. I Coríntios 3:1-3.
Quais os sinais que identificam a imaturidade. (Inveja, briga e contenda é sinal de imaturidade)

Antes de trabalhar através de nós, Deus trabalha em nós.
1) Deus trabalha em nós através da PALAVRA. 2 Timóteo 3: 16 e 17
A Palavra de Deus vem para nos moldar, para ensinar. Deus opera em nós através da Sua Palavra. Quando se prega a
Palavra, o Espírito Santo aplica àquela Palavra a necessidade de cada um.
A Palavra é a espada do Espírito. A Palavra ensina, repreende, corrige e instrui.
2) Deus trabalha em nós através das PROVAÇÕES. Romanos 5:3
Na escola secular primeiro aprendemos a lição e depois passamos pela prova. Na escola da vida, é o contrário, primeiro
se passa pela prova para depois ter a lição.
A palavra chave desse versículo é PRODUZ. “A tribulação produz perseverança, persistência”.

A tribulação sempre produz algo para o nosso aprendizado.
Está passando por lutas “cresça com ela”. 2 Coríntios 4: 17
Quando a luta passa, criamos musculatura firme, amadurecemos. Tiago 1: 2-4

3) Deus trabalha em nós através dos RELACIONAMENTOS.
As pessoas em que discordamos é lixa que Deus usa para nos moldar, nos polir. Deus trabalha em nós antes de
trabalhar através de nós. João 13: 34 e 35
Amor na Bíblia é uma ATITUDE e não um sentimento. O AMOR é um mandamento. O Amor é pleno e incondicional.

O mundo quer ver Jesus, mas como o mundo verá Jesus?
O mundo somente verá Jesus se O refletirmos em nós.
5
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MISSÕES

Vamos tentar refletir Jesus em nossas vidas ?
Às vezes, são nos nossos atos diários, nas coisas simples do dia a dia que as pessoas
que nos cercam têm a oportunidade de conhecer Jesus através de nós.

SERVIÇO

Vamos divulgar nosso SEMINÁRIO “USANDO A CRIATIVIDADE”
Será no dia 13 de Abril de 2013 na igreja, sábado de 14:00 às 20:00 horas
Vamos ensinar nossas crianças a amar Jesus. Este seminário é para todos: pais; avós;
tios; facilitadores, lar hospedeiros, professores; educadores; etc...

RECADOS PARA O FACILITADOR
Incentive os membros do seu Pequeno Grupo a ler, durante a semana, os textos bíblicos referente ao
próximo estudo.

FACILITADOR, continue com este propósito de, na sua devocional diária, orar por seu Pequeno Grupo focando nestes 3 pedidos:
1. Ore para que Deus te ajude a identificar prováveis facilitadores.
2. Ore para que Deus envie visitantes.
3. Ore para que seu Pequeno Grupo se multiplique pelo menos uma vez neste ano.
Somente desta forma conseguiremos fazer com que os PEQUENOS GRUPOS sejam uma máquina “LEVE, ÁGIL E VELOZ”.

SEMINÁRIO PARA FACILITADORES/LAR HOSPEDEIROS E PROFESSORES DE CRIANÇA.

“USANDO A CRIATIVIDADE”
Teremos no dia 13 de Abril de 2013 na igreja, será sábado de 14:00 às 20:00 horas, um seminário focando o. Incentive todas as
pessoas do seu Pequeno Grupo a participarem, mesmo que seu grupo não tenha crianças e mesmo que essas pessoas nunca
tenham trabalhado com crianças.
A inscrição será R$ 10,00 - com lanche e apostila incluídos.
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