
 

Tema da semana : Cultivando a Comunidade Atos 2:42-47 
 
João 9:10-11  

 
Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à vida em comum, à refeição comunitária e às 
orações. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço” para produzir uma 
comunidade cristã amorosa 
 
1-Formar uma comunidade exige sinceridade        PV 24.26    “Toda a verdade deve ser 
dita em amor”. É preciso que tenhamos uma grande dedicação em falar a verdade de 
forma carinhosa. Mas, tomem cuidado. Franqueza não é uma licença para dizer o que 
quer, onde quiser e sempre que quiser. A Bíblia diz que há o tempo e o modo certo para 
fazer cada coisa (Ec. 8:6). 

2-Formar uma comunidade exige humildade.      Rm 12.16     Precisamos desenvolver a 
humildade de várias maneiras práticas: reconhecendo nossas fraquezas, sendo pacientes 
com as fraquezas dos outros, estando abertos para admoestações e pondo nossos irmãos 
em evidência.   Humildade é pensar menos em si mesmo e mais nos outros. 

3-Formar uma comunidade exige cortesia.  Tito 3.2       Somos corteses quando 
respeitamos as diferenças e somos cuidadosos com os sentimentos dos outros, inclusive 
com aqueles que nos irritam. Isso também é respeito. É incrível, mas esses são valores 
que têm se perdido em nossa sociedade, porque aprendemos a sermos individualistas 
desde cedo. 

4-Formar uma comunidade exige constância.     Hebreus 10.25     Vale ressaltar que 
uma comunidade não é formada de acordo com nossa conveniência (“Vou quando tiver 
vontade”), mas na convicção de que ela é necessária ao nosso crescimento espiritual. 
Você sabe por quê você está aqui neste grupo? Você está convicto (a) da importância dele 
para seu crescimento espiritual? Se sim, se comprometa de verdade com ele. Venha 
mesmo quando não estiver com vontade. 

-Avalie: o tempo que vc passa com seus irmãos é suficiente para estabelecer um 
relacionamento íntimo? 

Quebra-Gelo Você não pode agradar a Deus e ao mundo 
Material:  Um recipiente pequeno vazio e um recipiente pequeno com feijões (20/30). 
Desenvolvimento: Separe os participantes em pares. Um deles irá segurar os feijões na 
mão. O outro participante vai pegando uma a um e contando junto com quem está 
segurando (vai contar no pensamento, óbvio) e os dois ao mesmo tempo cantarão uma 
musica. A idéia é que eles se percam na contagem dos feijões e o seu par que estará 
contando junto (no pensamento também) revele no fim o número exato dos feijões.    
Moral:  Você não pode agradar a Deus (música) e ao mundo (feijões) ou você faz um, ou o 
outro, senão você vai se perder na caminhada com Cristo. 

Frase para o líder 
 Os membros da equipe completam-se uns aos outros, jamais competem uns com os outros 

Avisos 
Quinta feira Oração 19:30H    Encontro de Fé 20h    
 


