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1) 01) QUINTA-FEIRA, às 20h - Estudo Bíblico com o Rev. Joe Woody Jr.

Comunicações
02) DOMINGO: 09h – Escola Dominical = 19h – Culto de adoração
:
03) DOMINGO: 12h - Almoço da Operação Juventude
Material: Uma lanterna ou uma vela. Desenrolar da dinâmica: a) Todos
sentados em circulo. b) Usar uma lanterna ou uma vela acesa.
c) Deve
apagar as luzes do ambiente. d) A lanterna ou a vela deve ser passada para a
Quebra-Gelo:
pessoa da direita de forma que a pessoa ilumine apenas o próprio rosto e
responda seguinte pergunta: O que você faria se descobrisse que tem apenas
dois dias de vida?
Exaltação: 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 recebidas.
5. 3) Louve a Deus com 02 cânticos de adoração.
6. 4) Companheiros de Oração, em dupla ou trio: Pelo que eu devo
7. orar por você hoje? (Dê 05 minutos p/ esse tempo de oração).
5) Intercessão: Ministério das Mãos de Cristo.
Edificação:
MENSAGEM: "JESUS MORREU POR NÓS, EM NOSSO LUGAR "
TEXTO: ISAÍAS 53.1-6
DATA: 22 / 04 / 2015
APLICANDO: O que mais chamou a sua atenção na mensagem?
01) Leia Isaias 53. 1: Você realmente acredita nesta mensagem de salvação
cura, libertação, restauração, e de que Deus pode por causa da morte
de Jesus, resolver qualquer problema que você tenha? Por quê?
02) Jesus experimentou um grau de sofrimento terrível. Para você, Qual
foi o maior sofrimento que ele experimentou? Explique.
03) O Profeta Isaías prova que Jesus morreu na cruz por um ato
consciente e de livre vontade. O que mais impressiona você nesta
decisão de Jesus?
04) Leia Isaias 53. 3. Você acredita que Jesus realmente conhece e
entende os problemas, lutas e dificuldades que você enfrenta na vida?
Por quê?
05) Leia Isaias 53. 4. Você acredita que a afirmação do profeta neste texto é
realmente verdade? O texto diz: “Ele tomou nossas enfermidades. Ele
levou nossas dores”. Você já experimentou isso na sua vida?
Compartilhe.
06) Leia Isaias 53. 5. O profeta fala de paz e cura por causa da morte de
Jesus na cruz. Como você pode experimentar isto na sua vida?
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:
01) Promova o crescimento e a multiplicação dos grupos familiares por
meio da proclamação do Evangelho e da integração daqueles que
se achegam;
02) Estimule a edificação de relacionamentos fortes de comunhão
cristã, através do encorajamento e aconselhamento mútuos, de
modo que venham a produzir transformação de vidas;
03) Seja capaz de selecionar, equipar e treinar pessoas para o
desempenho da liderança nos grupos familiares;
04) 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".
09 – ALCANÇAR OUTROS
Base Bíblica: - "Todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas
como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer
se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir, se a mensagem não
for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada, se não forem
enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: Como é bonito ver os
mensageiros trazendo boas notícias!" (Rom. 10.13-15).
Faço o pacto de encontrar meios de me sacrificar por aqueles que se
encontram fora de nossa comunhão, da mesma forma como fiz a aliança de
me sacrificar por vocês, meus irmãos e irmãs. Vou dar o máximo para trazer
duas ou mais pessoas que não conhecem Jesus para a minha célula. Que a
graça de Deus me ajude!
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