Tema:

"TRÊS ASPECTOS DESTE AMOR"

Texto:

JOÃO 3: 16

Pregador:

Seminarista: Ricardo Manhães de Mendonça

Data:

08/04/15

1) 01) QUINTA-FEIRA e SEXTA-FEIRA: Reunião de Oração das 19h às 22h.
2) 02) SEXTA-FEIRA: 22h30 – VIGÍLIA DE ORAÇÃO
Comunicações:
3) 03) DOMINGO: 09h – Escola Dominical
19h – Culto de adoração

Quebra-Gelo:
Exaltação:

Edificação:

1. Pergunte ao Grupo:
2. 1) Alguém tem algum motivo de gratidão a Deus que deseja
3.
compartilhar?
4. 2) Faça oração para iniciar agradecendo as bênçãos
5.
recebidas.
6. 3) Louve a Deus com 02 cânticos de adoração.
7. 4) Companheiros de Oração, em dupla ou trio:
8.
Pelo que eu devo orar por você hoje?
9. (Dê 05 minutos p/ esse tempo de oração).
5) Intercessão: Ministério das Mãos de Cristo.
MENSAGEM: "TRÊS ASPECTOS DESTE AMOR"
TEXTO: João 3: 16
DATA: 08 / 04 / 2015
APLICANDO: O que mais chamou a sua atenção na mensagem?
01) "Até onde Deus me ama?" Nos momentos mais difíceis de sua
vida você já fez esta pergunta? Justifique.
02) Você tem alguma dúvida de que Deus te ama, e de que o amor
dele é incondicional?
03) O apóstolo João consegue descrever de forma impressionante
o Amor de Deus para conosco. Como você explica isto?
04) Qual a medida do amor de Deus? João 3.16; Ef 3.18,19. Explique.
05) Para você, Deus pode deixar de amar você por alguma razão?
Isaias 49: 15 e 16a.
06) Leia Romanos 8: 38-39. Você é mais do que vencedor em Cristo?
Por quê?
07) Você pode dar exemplos na sua vida em que Deus mostrou para
você o quanto ele te ama?

Tire uns minutos de oração silenciosa. E faça uma oração audível.
Evangelismo: ♥ Abra a Lista de Bênçãos: Ore pela paz na cidade e cada uma das
pessoas inscritas.
Lembretes:
♥ Agradecer à Família Hospedeira. Perguntar: Quem poderia acolher a
Próxima Reunião?

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".
07 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
Base Bíblica: "Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e
façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de
uma pessoa obediente a Deus tem muito poder." (Tiago 5.16).
Faço o pacto de espontaneamente prestar contas semanalmente a outro
membro da minha célula. Dou a vocês o direito de me perguntar, exortar e
desafiar em amor, quando estiver falhando em algum aspecto na minha vida
com Deus, com a família, na vida devocional e espiritual. Confio que vocês
estejam no Espírito e que sejam guiados por Ele quando assim o fizerem.
Creio que preciso da sua correção e repreensão de modo a aperfeiçoar meu
ministério dado por Deus no meio de vocês. Faço o pacto de não reagir;
aceitar a correção. (Provérbios 12.1-15; 13.10-18).

