
 

 

 

 

 

 

 

 

As 8 marcas da Igreja – Alegria (Semana I) 
 

Sentindo 

A alegria é uma grande característica da igreja de Deus. Todos aqueles que 

foram alcançados pela Sua graça, que passaram por uma experiência de novo 

nascimento, têm muitos motivos para serem felizes.  

 

Você se considera uma pessoa alegre? Por quê? 

 

Aprendendo 

Você já parou para pensar do que depende sua alegria?  

Será que para estarmos alegres as coisas precisam andar do jeito que 

desejamos? 

 

Por exemplo, há pessoas que afirmam: “Vou estar alegre quando tiver minha 

casa própria! ” Mas, com certeza, você conhece alguém que tem casa própria 

e não é feliz. A alegria não é conquistada com base naquilo que temos ou 

fazemos. Nossa felicidade não depende de coisas ou pessoas. 

 

Leiam juntos Atos 2.42-46. 

 

A alegria daqueles irmãos era contagiante! Ao ponto do verso 47 dizer que 

“todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de 

salvar. ” As pessoas queriam participar daquilo. Viam algo diferente 

acontecendo naquele lugar.  

 

O que a igreja de Atos tinha ou fazia de especial? Onde estava depositada a 

alegria daqueles irmãos? 

Qual o segredo de viver assim?  

Vejam no Salmo 1.1-3. A felicidade é alcançada com atitudes práticas.  

 

Quais atitudes o grupo consegue identificar no texto de Salmos? 

A felicidade é uma expressão de gratidão. Seremos gratos só quando 

tivermos o que queremos? Ou seremos gratos pelo fato de termos recebido 

aquilo que não merecíamos (Romanos 5.8-9). É verdade que no mundo 

teremos aflições. Mas nada pode tirar nossa esperança, que deve estar 

depositada apenas em Jesus. 

 

Lembre-se, a alegria é fruto do Espírito Santo (Gálatas 5.22). 

 

Refletindo 

Será que as pessoas vêm isso em nós? Será que as pessoas – de dentro e de 

fora de casa - enxergam alegria em nós? Será que as pessoas vêm a nossa 

célula tomada por uma alegria contagiante? Será que somos considerados 

chatos ou contagiantes? 

 

Aplicando 

Como podemos ter e mostrar essa alegria? Que atitudes práticas devemos 

tomar para que haja uma mudança verdadeira em nós? 

 

Final 

Dedique um tempo de oração para que a alegria seja uma marca da sua 

família, da sua célula, e de cada um dos membros. E ore para que o motivo 

da nossa alegria seja sempre Jesus 
 

As 8 marcas da Igreja – Extravagância (Semana II) 
 

Sentindo  

O que é ser extravagante? Você se acha uma pessoa extravagante?  

 

Aprendendo  

O dicionário define a palavra “extravagante” como “ação fora do comum, 

singular, acima da média”. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo oito, 

Paulo fala de uma graça especial que fora concedida por Deus às igrejas da 
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Macedônia, e compartilha isso para trazer edificação, para estimular. O 

apóstolo menciona que no meio a grande tribulação e extrema pobreza, os 

homens e mulheres daquelas igrejas “transbordaram em rica generosidade”. 

Ou seja, eles tiveram uma atitude fora do comum, extravagante. Qual foi essa 

atitude? Por iniciativa própria, eles doaram “até além do que podiam”. E nos 

versos cinco e nove, Paulo, extremamente comovido por essa demonstração 

de amor, faz uma analogia com o sacrifício de Cristo para nos estimular a 

procurarmos ter esse tipo de atitudes singulares.  

 

Aquelas pessoas não manifestaram seu amor extravagante quando o tempo 

era bom, de fartura, mas o fizeram no meio à tribulação, à pobreza. Por que? 

Veja o texto de Romanos 5.3-4. Eles entendiam que atender as carências das 

pessoas era um privilégio, era imitar o sacrifício de Jesus. Isso é 

extravagância, sentir a dor do outro.  

 

Apenas o Espírito Santo pode nos conduzir a andar a segunda milha, a dar a 

túnica e a capa para o inimigo, a chorar com os que choram, a se alegrar com 

os que se alegram, a realizar ações fora do comum. Por isso precisamos 

nascer de novo! Somente uma vida renovada e conduzida pelo Espírito Santo 

se tornará extravagante ao ponto de se doar completamente pelo próximo, 

assim como Jesus o fez por nós.  

 

Refletindo  

As nossas atitudes mostram o amor extravagante de Jesus?  

 

Aplicando  

O que nos falta para viver esse amor excessivo? Como podemos fazer com 

que o nosso GCEM tenha essa marca da extravagância?  

 

Final  

Dedique um tempo de oração e intercessão. Deixe que o Espírito Santo 

conduza esse momento e mostre a cada membro do grupo como ter uma 

atitude extravagante na sua casa, no seu trabalho, na faculdade ou mesmo 

dentro do GCEM. Depois desafie a cada membro a praticar aquilo que o 

Senhor colocou no coração de cada um. 
 

DESTAQUE 

SEMANA DO CLAMOR 

04 a 07 de dezembro (domingo a quarta) 

Domingo às 10h, 17h e 19h 

Segunda a quarta 7h, 15h e 19h30 

Templo 

GCEMZÃO DO 

PASTORZÃO 

15 de dezembro (quinta) às 19h30 

Reunião de TODOS OS GCEMs da Central do Barreiro 

Templo 

 

 

CULTO 

 DE MULHERES 

10 de dezembro (sábado) às 17h 

CHÁ DA UNIDADE 

Templo 

HOMENS EM FOCO 
12 de dezembro (segunda) às 19h30 

Templo 

MUSICAL LIBERDADE 
18 de dezembro (domingo) às 19h 

Templo 

CULTO DE NATAL 
25 de dezembro (domingo) às 19h 

Templo 

CULTO DA VIRADA 

31 de dezembro (sábado) às 21h 

Estacionamento do Via Shopping Barreiro 

ENTRADA FRANCA 

PROGRAMA TV REDE 

SUPER 

Sábado às 11h30 

Domingo às 0h30 

DOMINGO 

9H – ESCOLA BÍBLICA  

Anexo Administrativo 

10H, 17H e 19H - CULTO DE CELEBRAÇÃO  

Templo 

SEGUNDA 

20H 

MULHERES INTERCESSORAS 

Anexo Administrativo 

TERÇA 

15H 

TARDE DA BENÇÃO 

Templo 

QUARTA  

19H30 

NOITE DA UNÇÃO 

Templo 

SEXTA 

 20H 

ADOLESCENTE CENTRAL 

Templo 

SÁBADO 

20H 

MOCIDADE CENTRAL 

Templo 

 


