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"FORTES MOTIVOS PARA CONFIAR EM DEUS"

Texto:

ROMANOS 8.31-39

Pregador:

Rev. Luiz Carlos Correa

Data:

15/04/15

1) 01) QUINTA-FEIRA, às 20h - Estudo Bíblico com o Rev. Joe Woody Jr.
2) 02) DOMINGO: 09h – Escola Dominical
Comunicações:
19h – Culto de adoração – Apresentação do Coral Ecos de
Louvor – audição da Páscoa

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: "FORTE MOTIVOS PARA CONFIAR EM DEUS
TEXTO: ROMANOS 8.31-39
DATA: 15 / 04 / 2015
APLICANDO: O que mais chamou a sua atenção na mensagem?
01) Para você, o que é confiar em Deus?
02) O primeiro motivo para confiar em Deus é porque ele está
conosco, v. 31; Sl 46. 1,2. Como você pode saber que Deus com você?
Explique.
03) O segundo motivo para confiar em Deus, é por causa da proteção
de Deus, v. 33,34. Compartilhe uma experiência de proteção divina.
04) Por que Paulo afirma que ninguém pode nos acusar ou condenar?
Vs. 33,34
05) O terceiro motivo para confiar em Deus, é que nada pode nos
separar do amor de Deus, vs. 37 e 39. Por que segundo Paulo, você é
mais que vencedor? V. 37
06) Quem nos separará do amor de Deus? Explique os versos 35,36.
07) Há alguma coisa que pode nos separar do amor de Deus? Explique
os versos 38 e 39.

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".
08 – DA ASSIDUIDADE
Base Bíblica: - "Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes, façamos
admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima." (Hb. 10.25).
Vou considerar o tempo normal que meu grupo investe semanalmente como um
tempo sob a mão discipuladora de Cristo em nosso meio. Não entristecerei o Espírito nem
impedirei o seu trabalho nas vidas dos meus irmãos pela minha ausência, exceto em caso de
emergência. Somente com a permissão do Senhor, em oração, vou considerar a ausência uma
possibilidade. Se estiver impossibilitado de comparecer por qualquer razão, por
consideração, vou telefonar para o meu líder de célula para que todos os membros da célula
saibam por que estou ausente, para que possam orar por mim e não tenham maiores
preocupações comigo.

