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Tema:

"PAIS E FILHOS: COMO VIVER UMA VIDA ABENCOADA EM
FAMÍLIA?"

Texto:

MALAQUIAS 4.5,6

Pregador:

Rev. Luiz Carlos Correa

Data:

06/05/15

1) 01) SEMANA DE ORAÇÃO: 5a e 6a Feira, das 19h às 22h.
02) SÁBADO, DAS 8h às 18h – lava a jato
Comunicações 03) DOMINGO: 8h30 - Café da manhã – Homenagem ao dia das mães
:
9h – Escola Dominical = 19h – Culto de adoração

Quebra-Gelo:
Exaltação:

Edificação:

Compartilhe uma experiência engraçada, divertida ou emocionante com
seus pais, ou com um deles.
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.
MENSAGEM: "PAIS E FILHOS: COMO VIVER UMA VIDA ABENCOADA EM
FAMÍLIA?"
TEXTO: MALAQUIAS 4.5,6
DATA: 06 / 05 / 2015

APLICANDO: O que mais chamou a sua atenção na mensagem?
01) Em sua opinião, quais algumas das razões da crise familiar vivenciada hoje?
02) Para você, o que impede ou atrapalha o relacionamento sadio entre pais e
filhos?
03) Explique: 1 em cada 10 adolescentes ficam grávidas a cada ano; mais de 20
adolescentes fazem aborto a cada 30 minutos; perto de 700 adolescentes se
tornam viciados em drogas a cada 30 minutos; 20 adolescentes tentam o
suicídio a cada 30 segundos. Por quê?
04) Como o coração dos pais pode ser convertido aos filhos e o dos filhos pode
ser convertido aos pais?
05) Por que a grande maioria dos pais não oram regularmente com os seus
filhos? Se você é Pai/mãe, isto é verdade?
06) Em sua opinião, por que os filhos se tornam rebeldes e desobedientes? Qual a
parcela de culpa dos pais e dos filhos?
07) Para você, é possível hoje ter uma família abençoado e estrutura, por meio
da ação de Deus, transformando o coração dos pais e dos filhos? Como isto é
possível?
Tire alguns 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".

02 – PACTO DA HONESTIDADE:
Base Bíblica: "Por isso não mintam mais. Que cada um diga a verdade
para o seu irmão ou irmã na fé, pois todos nós somos membros do corpo de
Cristo!" (Ef. 4.25).
Resolvo não esconder como me sinto a respeito de vocês, irmãos e
irmãs, expressando minhas emoções de maneira honesta, amorosa e
também perdoadora. Vou dizer o que se passa no meu coração, falando a
verdade em amor, com humildade, mesmo que alguns de vocês não me
aceitem por isso, fazendo tudo para a edificação da nossa célula.

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.
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