criativos, havia companheirismo, Deus tinha tempo para eles e não estava
preocupado só com questões interplanetárias.
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O ENCONTRO COM DEUS DE LONGE E DE PERTO
SEMANA I – 02 A 08 JULHO

Quebra Gelo
Você já teve um bom amigo que depois se distanciou? Por que isso
aconteceu? No que ele lhe faz falta?
Introdução
Leia: Isaías 57.15
Devemos nos encontrar com Deus de três maneiras. Seja no “à sós
com Deus”; no grupo grande ou grupo pequeno. Em Genesis 1.3 Deus diz:
Haja luz. E houve luz. O texto ensina que Ele se revela a todos (grupo
grande), como o Deus altíssimo; Ele é reconhecido como Senhor por toda a
criação.
Em Genesis 3.8, Ele se revela como o Deus próximo, a dois ou três (grupo
pequeno). O texto diz: “E, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no
jardim à tardinha, esconderam- se o homem e sua mulher da presença do
Senhor Deus, entre as árvores do jardim. ”
Como deveria ser estes encontros de Deus com eles? Deus tinha um
encontro de grupo pequeno/célula com eles. O local: Jardim do Éden.
Horário: à tardinha, Quantidade de pessoas: cinco. Eram encontros
frequentes, a prioridade não era prestação de contas (tarefas ou cobranças),
eram para comunhão (rir, compartilhar, conversar, amizade), eram

Ao contemplar o encontro do Jardim, responda: É possível
conhecer a Deus plenamente só por estar à sós com Ele ou ir aos cultos de
grupo grande? Por quê? Não, pois a reunião do tipo comunitária faz parte
do jeito de ser e manifestar. Célula não é departamento ou estratégia para
atrair ou fazer a igreja crescer. Célula é a igreja de dois ou três em que Jesus
afirma estar presente, é isto que temos que reproduzir: uma comunidade.
O Deus de longe e perto
Em Isaias 57.15 diz: “Pois assim diz o Alto e Sublime, que vive para sempre,
e cujo nome é santo: "Habito num lugar alto e santo, mas habito também
com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do
humilde e novo alento ao coração do contrito. ” Precisamos das duas formas
de encontro com Deus: a de grupo grande e a de grupo pequeno.
Mas qual é a forma que o mundo mais precisa experimentar Deus
hoje? E porquê? A sociedade tem experimentado o poder, os milagres de
várias maneiras, mas os milagres e a tecnologia não evitaram o caos da
sociedade: Hoje, cada um busca viver para si, vive-se como indivíduos, não
se pensa ou se cuida do outro, exploram, usam e abusam uns dos outros,
etc. Eles precisam experimentar o Deus próximo. Mateus 1.23 diz: “Eis que
a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel,
que traduzido é: Deus conosco. ”
Na prática cristã o que deve significar as frases: “Deus conosco” e
“Pai nosso”? Parece que Deus não quer que minha experiência cristã seja
só entre eu e Ele, pois ele sempre fala de “nós”, “conosco”, “nosso”; Isto é
vida no corpo de Cristo. Ele também não quer que minha relação com Ele e
com os outros seja somente como aquelas de grupo grande (formais).
Abra sua Bíblia em Atos 2.46 e responda: Como a igreja primitiva se
reunia? Em grupo de três pessoas compartilhem sobre como podemos neste
mês melhorar a nossa comunhão no grupo pequeno e trazer uma nova
pessoa para o encontro da célula. Ore uns pelos outros.
Aplicação
A serpente destruiu a relação do homem com Deus e com o próximo.
 Ore e exerça autoridade pelas pessoas que ainda não tem Jesus.
 Nesta semana faça contato, ore uns pelos outros.

A MISSÃO
SEMANA II – 09 A 15 JULHO

Quebra Gelo
Qual o lugar que você mais gosta de se refugiar e ficar só? Compartilhe uma
experiência de refúgio nesse local.
Introdução
Leia: Gênesis 1.27-28
“Deus criou o homem a sua imagem e semelhança” O que isto
significa? A imagem e semelhança é o espírito humano e alma original que
nos faz parecer com Deus e possibilita nossa comunhão com Ele, portanto,
ser imagem e semelhança significa que:
A vida é viável e depende da comunhão uns com os outros
“Homem e mulher os criou”. A salvação plena do homem depende de sua
comunhão e vida no corpo e no pequeno grupo (GCEM).
Ser socialmente aceitável para Deus é, também, viver no contexto
de comunhão com poucas pessoas como Ele vive. O que é a queda
do homem? Esta é uma alienação total, a quebra do relacionamento do
homem consigo (psicológico), com Deus (Espiritual) e com o próximo
(social). Uma face da desobediência do homem foi: não proteger, não cuidar
e não reproduzir a comunhão divina segundo a vontade de Deus.
O versículo 28 diz: “Então Deus os abençoou.” A quem Deus
abençoou? O indivíduo Adão e Eva? Não, Ele abençoou a comunhão
deles, pois a trindade vê pessoas conectadas umas com as outras e não
individuais.
Leia o Salmo 133.1,3b e diga como a benção de Deus vem sobre a nossa
vida? (vs.3b). “Porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre.”
Ali aonde? Ali na comunhão, na unidade dos irmãos, no contexto de grupos
pequenos/comunidade. Não é benção apenas pessoal, mas é aquela que é
compartilhada.
Frutificar e Multiplicar o quê? Frutificar e multiplicar antes e depois da
queda nunca foi no aspecto biológico, industrial, ecológico, “mas sim da
imagem e a semelhança”. Aquilo que o Deus triuno vive eternamente a
compartilhar; uma vida que se completa pela comunhão e unidade das três

pessoas, no amor eterno. ” MOLTMANN (2000:182). Esta é a missão de
Deus, é também o que Jesus mandou fazer em João 17.23 “viver em
comunhão e unidade”.
O GCEM (pequeno grupo) é o meio mais eficaz para edificar vidas e
cumprir a missão. Deus deu originalmente o poder e autoridade ao grupo
pequeno para cumprir a sua missão; desde Adão e Eva, Noé e até a igreja de
grupos pequenos do N.T e de hoje. Em grupos de três pessoas compartilhe e
ore uns com os outros sobre as áreas de sua vida que você precisa de
restauração (espiritual, psicológica ou social).
Aplicação
O pecado ofuscou a imagem de Deus em você, você precisa de Jesus.
 Vamos orar e exercer autoridade pelas pessoas que ainda não tem
Jesus.
 Nesta semana faça contato, ore uns pelos outros e pelos não crentes.
SEMANA DO CLAMOR

8 A 11
JULHO
05 A 08
AGOSTO

Domingo às 10h, 17h e 19h
Segunda a quarta
7h, 15h e 19h30
Templo

PEÇA TEATRAL
QUAL É O SEU
VALOR?

8
JULHO

Domingo às 10h e 19h
Templo

RESOLUÇÃO DE
TODA MULHER

23
JULHO
20
AGOSTO

Segundas às 19h30
Templo

CULTO DO AMIGO

22 JULHO

Domingo às 10h, 17h e 19h
Templo

CURSO CAPELANIA

28
JULHO

INFO: +55 31 3384-3915

GUIADOS POR DEUS
FESTA COUNTRY

04 AGOSTO

INFO: +55 31 3384-3915

MEU COMPROMISSO DE ORAÇÃO
Orar pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os membros
do seu GCEM e pela Igreja Família todos os dias.

