Tema:
Texto:

“ADORAÇÃO: HUMILHAÇÃO, PERDAO E AMOR”
Lucas 7.36-50

Data:

01/04/15

Pregador: Rev. Mauro Aiello
Comunicações:

1) 01) QUINTA-FEIRA: 20h – Estudo Bíblico no livro de Jonas, com o Rev. Joe Woody Jr.
2) 02) DOMINGO, 7h – Culto da ressurreição e café da manhã
9h – Escola Dominical
19h – Culto de adoração

Quebra-Gelo:
Exaltação:

Edificação:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Passe um boné ou chapéu para a cabeça da pessoa sentada à sua direita sobre o comando de
palmas, quando o líder fizer sinal, pare as palmas e com quem estiver o boné ou o chapéu a
pessoa deverá completar o verso do hino nacional ou do hino de cabo frio. Quem acertar
ganha um brinde. (Um chaveiro, uma bala, etc.) Ou (uma salva de palmas).
Pergunte ao Grupo:
1) Alguém tem algum motivo de gratidão a Deus que deseja compartilhar?
2) Faça oração para iniciar agradecendo as bênçãos recebidas.
3) Louve a Deus com 02 cânticos de adoração.
4) Companheiros de Oração, em dupla ou trio:
Pelo que eu devo orar por você hoje? (Dê 05 minutos p/ esse tempo de oração).
5) Intercessão: Ministério das Mãos de Cristo.

MENSAGEM: “ ADORAÇÃO: HUMILHAÇÃO, PERDAO E
AMOR”
TEXTO: Lucas 7.36-50
DATA: 01 /
04 / 2015
APLICANDO: O que mais chamou a sua atenção na mensagem?
01) Quando foi a última vez que a presença de Deus te fez esquecer
de tudo o que estava ao seu redor?
02) Aquela mulher, chora, lava, beija e seca os pés de Jesus. Por
que ela agiu daquela maneira?
3) Aquela mulher sabia quem era Jesus e qual era a importância
dele para a vida dela. E Você? Quem é Jesus e qual é a
importância dele para a sua vida (não vale dizer que ele é tudo).
04) por que o ato de adoração daquele mulher foi algo tão
dramático?
05) Aquilo que Deus fez por nós é a principal razão para que
ofereçamos a ele a mais intensa, profunda, sincera, verdadeira e
espiritual adoração. Isto é verdade? Por quê?
06) A adoração que prestamos a Deus é o resultado natural e a
demonstração inequívoca do quanto amamos a Deus. Explique
isso?
07) Que diferença faz Jesus em sua vida, no seu dia-a-dia, nos seus
relacionamentos, nas suas emoções, no seu trabalho, nos seus
estudos?
Tire uns minutos de oração silenciosa. E faça uma oração audível.

Evangelismo: ♥ Abra a Lista de Bênçãos: Ore pela paz na cidade e casa das pessoas inscritas.
♥ Agradecer à Família Hospedeira. Perguntar: Quem poderia acolher a Próxima Reunião?
Lembretes:

GRUPO FAMILIAR DE CRESCIMENTO E COMUNHÃO – GFCC
MISSÃO:
Ø Promover atividades de comunhão, edificação e evangelização, através de reuniões
semanais nas casas, a fim de levar Cristo às pessoas e contribuir para o crescimento
integral da igreja.
VISÃO DE FUTURO:
Tornar-se um ministério que:
1. Promova o crescimento e a multiplicação dos grupos familiares por meio da
proclamação do Evangelho e da integração daqueles que se achegam;
2. Estimule a edificação de relacionamentos fortes de comunhão cristã, através do
encorajamento e aconselhamento mútuos, de modo que venham a produzir
transformação de vidas;
3. Seja capaz de selecionar, equipar e treinar pessoas para o desempenho da liderança nos
grupos familiares;
4. Tenha todos os membros da igreja envolvidos na participação de um grupo familiar.
VALORES:
a) Confiabilidade; b) Honestidade; c) Integridade;
d) Liberdade de expressão; e) Fidelidade "às Escrituras".
06 - PACTO DA CONFIANÇA
Base Bíblica: “A morte e a vida estão no poder da língua; o que bem a utiliza come do
seu fruto.” (Provérbios 18: 21)
Prometo manter em segredo tudo o que for compartilhado dentro do grupo de modo a
proporcionar uma atmosfera de confiança, necessária à transparência. Se algum problema
estiver acima da minha capacidade de ajuda, e se entender que devo procurar conselho,
compartilharei com o líder/supervisor da célula ou com o pastor da igreja, para que a vitória
seja alcança na solução do problema. Hebreus 13: 17; Provérbios 10: 19; 11: 9, 13, 12: 23;
15:4; 18:6-8.

APLICANDO: O que mais chamou a sua atenção na mensagem?
01) Você poderia explicar por que razão Deus nos amou e decidiu nos salvar?
02) Deus nos concedeu o grande privilégio de pregar o evangelho, e assim, sermos cooperadores e
embaixadores de Cristo. Por que isto é um grande privilégio?
03) Para você, qual é a diferença entre pregar o evangelho e ser testemunha de Jesus?
04) Fomos escolhidos por Deus e escolhidos com um propósito: Para sermos sacerdotes, sermos um
povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos escolhidos para proclamar as boas novas.
Como isto toca a sua vida?
05) "O Evangelho revela o poder, o amor e a graça de Deus!" Como você explica esta afirmativa?
06) Você já teve experiência de compartilhar o evangelho de forma pessoal com Alguém?
Como foi a experiência?
07) Por que será que a maioria dos cristãos, nunca tiveram a experiência de levar uma pessoa à Jesus
de forma pessoal?
08) "Não sei porque Cristo se importou, não sei porque me amou. Não sei porque sacrificou-se aqui.
Qual o meu fim se Cristo não me amasse assim? Qual o meu fim sem sua compaixão? Qual o
meu fim se ele não morresse lá na cruz? Oh! Graças dou, que foi assim."
O que você pode dizer sobre esta letra?
Tire uns minutos de oração silenciosa. E faça uma oração audível.
======================================================================================
======================================================================================
APLICANDO: O que mais chamou a sua atenção na mensagem?
01) Você poderia explicar por que razão Deus nos amou e decidiu nos salvar?
02) Deus nos concedeu o grande privilégio de pregar o evangelho, e assim, sermos cooperadores e
embaixadores de Cristo. Por que isto é um grande privilégio?
03) Para você, qual é a diferença entre pregar o evangelho e ser testemunha de Jesus?
04) Fomos escolhidos por Deus e escolhidos com um propósito: Para sermos sacerdotes, sermos um
povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos escolhidos para proclamar as boas novas.
Como isto toca a sua vida?
05) "O Evangelho revela o poder, o amor e a graça de Deus!" Como você explica esta afirmativa?
06) Você já teve experiência de compartilhar o evangelho de forma pessoal com Alguém?
Como foi a experiência?
07) Por que será que a maioria dos cristãos, nunca tiveram a experiência de levar uma pessoa à Jesus
de forma pessoal?
08) "Não sei porque Cristo se importou, não sei porque me amou. Não sei porque sacrificou-se aqui.
Qual o meu fim se Cristo não me amasse assim? Qual o meu fim sem sua compaixão? Qual o
meu fim se ele não morresse lá na cruz? Oh! Graças dou, que foi assim."
O que você pode dizer sobre esta letra?
Tire uns minutos de oração silenciosa. E faça uma oração audível.
======================================================================================
======================================================================================
APLICANDO: O que mais chamou a sua atenção na mensagem?
01) Você poderia explicar por que razão Deus nos amou e decidiu nos salvar?
02) Deus nos concedeu o grande privilégio de pregar o evangelho, e assim, sermos cooperadores e
embaixadores de Cristo. Por que isto é um grande privilégio?
03) Para você, qual é a diferença entre pregar o evangelho e ser testemunha de Jesus?
04) Fomos escolhidos por Deus e escolhidos com um propósito: Para sermos sacerdotes, sermos um
povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos escolhidos para proclamar as boas novas.
Como isto toca a sua vida?
05) "O Evangelho revela o poder, o amor e a graça de Deus!" Como você explica esta afirmativa?
06) Você já teve experiência de compartilhar o evangelho de forma pessoal com Alguém?

Como foi a experiência?
07) Por que será que a maioria dos cristãos, nunca tiveram a experiência de levar uma pessoa à Jesus
de forma pessoal?
08) "Não sei porque Cristo se importou, não sei porque me amou. Não sei porque sacrificou-se aqui.
Qual o meu fim se Cristo não me amasse assim? Qual o meu fim sem sua compaixão? Qual o
meu fim se ele não morresse lá na cruz? Oh! Graças dou, que foi assim."
O que você pode dizer sobre esta letra?
Tire uns minutos de oração silenciosa. E faça uma oração audível.

