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OS INIMIGOS DA COMUNHÃO 

SEMANA I – 16 A 22 JULHO 
 

Quebra Gelo 

Como você tem lidado com a murmuração (reclamação) que tanto nos 
assedia nas situações do dia a dia? 
 
Introdução 

Leia: Gênesis 3.1-12 
 
Os relacionamentos antes da queda. Adão e Eva se reuniam diariamente no 
jardim do Éden, eles se completavam; se você olhasse para um deles você 
via o outro. Era uma relação de amizade, harmonia e plenitude até que o 
inimigo, a serpente entrou no meio da comunhão deles e a unidade foi 
desfeita. 
 
Quais são os inimigos do pequeno grupo? Em Gênesis 3.1 diz: “Ora, a 
serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor 
Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não 
comereis de toda árvore do jardim?  
 
O que o diabo usou para criar inimizade? Ele usou a astúcia 
(esperteza, desconfiança) e a mentira (meia verdade, engano). No GCEM 
precisamos praticar a simplicidade e a verdade que são partes da essência e 
natureza de Deus. 
 

v.5 Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos 
se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal.  
 
Adão e Eva já eram a imagem e semelhança de Deus. “Eles 
precisavam de mais conhecimento? “NÃO”. O que deveriam ter feito? 
Submeter e servir. No GCEM não importa o quanto você sabe, mas sim o 
quanto você serve e obedece. Em Efésios 5.21 diz: “sujeitando-vos uns aos 
outros no temor de Cristo”. Indisposição de servir são inimigos do GCEM.  
 
v.6 Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e 
agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do 
seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu.  
 
O que Adão devia ter feito? Devia ter exortado (corrigido) e não 
buscado o seu próprio interesse. Precisamos criar um ambiente de liberdade 
para a correção de uns aos outros em amor. Em Hebreus 3.13 diz: “antes 
exortai-vos uns aos outros todos os dias...”  
 
v.8 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 Jardin. – Esconder-se significa não ser transparente. A pessoa 
solitária ou mascarada aprende a conviver com o pecado, buscando seus 
interesses e vive uma vida dupla para manter as aparências. 
 
O que Tiago 5.16 ensina? Que precisamos nos abrir com Deus e com os 
outros, esta prática nos ajuda a permanecer em sua presença.  
 
v.12 Ao que respondeu o homem: A mulher que me deste por companheira 
deu-me a árvore, e eu comi. – Acusações, críticas, comentários, brincadeiras 
maldosas e desculpas para evitar a comunhão são inimigos da vida em 
pequeno grupo. O GCEM é o lugar para edificarmos uns aos outros, é lugar 
de atos e palavras que edificam! Em grupo de três escolha um destes pontos 
e compartilhe alguma dificuldade e ore uns pelos outros. “Lembre-se: o 
poder que o inimigo pode ter em nossas vidas só existe se o erro permanecer 
oculto”. 
 
Conclusão 

 Qual destas práticas (citá-las) tem te afastado de Deus?  

 Ore pelas pessoas do seu relacionamento. Nesta semana faça 
contato, ore uns pelos outros e encontre com alguém do GCEM para 
comunhão... 

http://www.centraldobarreiro.com/


A VIDA E MINISTÉRIO DE JESUS NO GRUPO PEQUENO 

SEMANA II – 23 A 29 JULHO 

 
Quebra Gelo 

Fale de uma tradição ou costume que você aprendeu com seus pais. 
 
Introdução 

Leia: Mateus 1.23 
 
Em 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. Esta 
profecia revela que Jesus teve sua vida, ministério e estabeleceu a igreja 
como uma comunidade orientada por grupos pequenos nos lares. De acordo 
com BERKHOF (1994:559-561) “O primeiro uso da palavra ekklesia no 
Novo Testamento foi feito por Jesus em Mateus 16.18 e sua aplicação foi 
para o pequeno grupo que se reunia em torno dEle”. Vamos conhecer sobre 
a vida de Jesus no pequeno grupo.  
 
De acordo com Mateus 8.14-15, onde Jesus mais curava, enfermos e 
expulsava demônios? “Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a 
sogra deste de cama; e com febre. E tocou-lhe a mão, e a febre a deixou; 
então ela se levantou, e o servia. ” - Não era em reuniões de grupo grande. É 
isto que devemos esperar ao nos reunirmos no GCEM.  
 
Leiam João 2.11 e respondam: Onde Ele iniciou seu ministério de 
milagres? Onde Jesus ensinou e treinou seus líderes segundo Mateus 13.36? 
“Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. E chegaram-se a ele 
os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. ” 
O que mais acontecia em torno do ensino Dele nos lares? Conhecimento 
intelectual ou aplicações práticas e instruções para a vida?  
 
Leia Marcos 2.1; 7.17; 9.33; 10.10, e responda sob qual contexto Jesus 
mais evangelizava e discipulava? Em sala de aulas, sinagogas? Ou no 
contexto do GCEM?  Em que tipo de reunião Ele prometeu estar presente 
conforme Mateus 18.19-20? “Pois onde se acham dois ou três reunidos em 
meu nome, aí estou eu no meio deles. ”  
 
Desde que você se converteu em quantos aniversários, casamentos, festas, 
shows e outros você experimentou a glória e a presença de Deus com 
milagres e curas? A partir de agora tenha esta expectativa em seu GCEM, 
Ele vai estar lá!   

Em grupos de três compartilhe e ore uns com os outros sobre suas 
experiências com Jesus em reuniões de grupo pequeno e sobre o que vocês 
podem fazer para que Ele manifeste sua presença, milagres e curas com 
mais intensidade em seu GCEM. 
 
Conclusão 

 Por causa do pecado você precisa convidar Jesus para entrar em sua 
vida. 

 Ore pelas pessoas do seu relacionamento. Nesta semana faça 
contato, ore uns pelos outros e encontre com alguém do GCEM para 
comunhão e orem pelos não crentes. 

 

AGENDA (SUJEITA A ALTERAÇÃO) 
INFO: +55 31 3384-3915 

SEMANA DO CLAMOR 

05 A 08 
AGOSTO 
09 A 12 

SETEMBRO 
 

Domingo às 10h, 17h e 19h 
Segunda a quarta  

7h, 15h e 19h30 
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 

RETIRO DE 
MULHERES 
PRESENÇA 

18 E 19 
AGOSTO 

RECANTO CENTRAL 
INVESTIMENTO: R$ 140,00 

INFO: +55 31 3384-3915 

RETIRO DOS 
HOMENS EM FOCO 

22 e 23  
SETEMBRO 

RECANTO CENTRAL 
INFO: +55 31 3384-3915 

 
Orar pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os membros 

do seu GCEM e pela Igreja Família todos os dias. 

 


