
EDIFICANDO 

Semana: 09/06/19                                                  

 
Tema: O papel da igreja na missão de Deus 

 
ORIENTAÇÕES: 1) A introdução e a conclusão devem ser lidas no grupo; 2) O condutor do 
edificando deve distribuir as leituras dos textos relacionadas as perguntas antecipadamente, 
(faça a pergunta solicite a leitura do texto e repita a pergunta) 3) Perceba se há perguntas que 
podem ser direcionadas para apenas uma pessoa 4) Faça esse momento fluir de forma 
organizada e harmoniosa;  
. 

 
Introdução:  

O Senhor estabeleu para os seus servos uma missão muito bem definida, 
alcançar aqueles que não conhecem a Cristo por meio do Testemunho do Evangelho. 
Se Jesus te chamasse agora para que voce prestasse a Ele um relatorio de sua obra 
evangelistica, qual seria sua resposta? Atenção: Devemos Nos lembrar da parabola 
dos talentos.  

 
Questões:  

1) Peça a leitura de Lucas 9:23-25, Qual é a proposta aprentada por Jesus neste texto 
e no que implica negar-se a seguir a Cristo? 

2) Qual a relação da expressão “perdê-la-á”  do verso 24 com a teologia da banana? 

3) Peça a leitura de 2ª Co 5:15, Este texto coloca a prova aqueles que se dizem Filhos 
de Deus. Qual é a condição estabelecida nesta Revelação ou seja, para que 
devemos viver? 

4) Como nós enquanto Grupo Familiar, juntos e comprometidos com Jesus, podemos 
melhorar nosso evangelismo? 

 
Conclusão: 

Querido a Igreja existe para cumprir a missão de Deus, crente que não cumpre 
sua missão é como uma banana que se nega a cumprir seu propósito e assim 
apodrece. Pensemos nisto e vamos nos envolver realmente com a obra evangelística 
em nossas células. 

 

 
DIVULGUE OS AVISOS: 

 Estimule seu grupo a participar da EBD e das reuniões de oração as 18hs. 

 Toda Segunda sexta feira de cada mês, reunião de oração na igreja as 20:00hs, 
participe!! 

 Jantar de casisa da IPE, participe!!! 
 


