Microfone e

A proposta do GCEM é de que seja um veículo para criar
relacionamentos sadios, de confiança, de fidelidade. Você tem
experimentado? Conte sua experiência!
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QUE COMUNIDADE QUEREMOS SER?
SENTIR
Destaque uma ou duas pessoas do grupo para contar a todos há
quanto tempo estão na Comunidade e quais coisas o Senhor fez ao longo
desse período em suas vidas.

APRENDER
A Comunidade da Graça completou 40 anos de existência. Para
muitos, a palavra “igreja” lembra prédio, formalidade, religiosidade; sendo
assim, a palavra “comunidade” parece ajudar melhor a entender o
ensinamento de Jesus de vivermos em unidade num lugar onde a graça
de Deus se manifesta.
A graça de Deus se manifesta onde há amigos. Leiam juntos o
texto de João 15.15. O Senhor deseja prioritariamente que sejamos
amigos. O que irá nos diferenciar como Comunidade são os vínculos de
amor, de aliança.
Por isso, nos pequenos grupos achamos consolo, encorajamento
e somos edificados para resistir ao mal deste mundo. Assim, a partir daí,
outros são inspirados para se juntar a nós.
A graça de Deus se manifesta quando uma comunidade faz a
diferença num mundo indiferente. Leiam juntos o texto de Mateus 5.16.
O nosso estilo de vida, as nossas ações mostrarão o que Deus fez em
nós e inspirarão a outros a buscar a Cristo.

REFLETIR
Você tem amigos? Quem são aqueles que estão junto com você para ser
você mesmo com liberdade, que choram com você e que riem com você?

Por que fazemos o que fazemos? Por que cuidamos uns dos
outros? Por que estamos juntos nessa caminhada? Qual é o propósito
de tudo isso?
O mundo precisa ver o Reino de Deus. A Bíblia diz que “toda a
Criação geme”. (Rm 8.19). Como podemos levar as pessoas a enxergar
esse Reino? Como podemos fazer visível o invisível?
Como podemos ser sal e luz neste mundo?

APLICAR
Precisamos pedir ao Senhor um coração quebrantado para que
tudo o que ouvimos e aprendemos não se transforme apenas em
conhecimento, mas nos leve a expressar amor e compaixão uns pelos
outros.
Tenha um tempo de oração com o grupo pedindo ao Pai que nos
livre da indiferença, da frieza, do legalismo, e nos conduza a vivermos
numa verdadeira comunidade de fé que expressa seu Reino nesta terra.

ATENÇÃO
A partir deste domingo 07 de Abril,
novo horário de culto pela manhã

10 às 12h
Antes do início do culto, teremos aberto o nosso Lounge às 9h. Aproveite
para estar em comunhão com os irmãos. Você também pode trazer as
pessoas que precisam de oração e unção da fé, ou que precisam de
aconselhamento, pois teremos equipes disponíveis para atendê-los.
Participe a traga seus convidados. Você vai se surpreender com o
ambiente que estamos preparando.

