
O EVANGELHO NA VIDA – ATITUDES (04/08/19) 

 

QUEBRA-GELO 

Cite uma frase que você gosta (pode ser um versículo, um ditado, etc) 

 

EXALTAÇÃO 

• Com música: cantem canções de adoração a Deus 

• Sem música: leiam Efésios 5:1, 2. Que motivos este texto nos dá para adorarmos 

a Deus? Depois de vários falarem, peça para uma pessoa orar.  

 

INSTRUÇÕES PARA QUEM IRÁ CONDUZIR A EDIFICAÇÃO DO GRUPO 

• Dedique 30 minutos para orar e se preparar para dirigir a Edificação 

• Se você não esteve na celebração, ouça toda a mensagem pelo site ou aplicativo  

(www.aliancacaxias.org.br) ou pelo Spotify (“Mensagens Aliança Centro”).  

• Use as perguntas abaixo como um guia. Lembre-se que sua função não é dar um 

novo estudo na célula, mas ser um facilitador da discussão do grupo. Deixe as 

pessoas compartilharem livremente e complemente com as “respostas” abaixo. 

1. Leiam 1Coríntios 15:1-3 – Podemos resumir o Evangelho nestas palavras: o meu 

pecado é tão grave que Cristo precisou por mim; Cristo me ama tanto que Ele quis 

morrer por mim. O que o evangelho nos revela sobre nós e sobre Cristo? 

2. Leiam 1Coríntios 16:13,14. Paulo nos dá cinco “ordens” aqui. Quais são elas? 

3. Por que precisamos “vigiar constantemente” e “permanecer firmes na fé”?  

Resposta: porque nosso coração é enganoso e facilmente buscamos falsos ídolos – 

Jr 17:9; Sl 139:23,24 

Você pode mencionar duas perguntas que nos ajudam a fazer um autoexame 

diário (não é necessário que o pessoal compartilhe): 

(a) Quais ídolos podem estar dominando meu coração? 

(b) Quais meus pecados de estimação?  

 

http://www.aliancacaxias.org.br/


4. Por que podemos ser pessoas de coragem e fortes para enfrentarmos nossos 

problemas e provações? (v.13b)  

Resposta: porque Cristo já venceu a morte, o pecado e o diabo na cruz, já temos a 

vitória; porque Cristo está conosco: Js 1:9; Mt 28:20; "Eu lhes disse essas coisas para 

que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, 

tenham ânimo! Eu venci o mundo" (Jo 16:33) 

5. O que significa “fazer tudo com amor”? (v.14) 

Deem exemplos práticos de como podemos amar as pessoas. 

Resposta: “amor é mais serviço que sentimento”, amamos as pessoas servindo-as; 

amamos as pessoas respeitando suas opiniões diferentes, por exemplo, quando 

elas têm ideias diferentes das nossas em questões políticas. 

 

ORAÇÃO E VISÃO 

• Orem por oportunidades para compartilharmos o evangelho com os que ainda 

não conhecem a Cristo 


