ORGANIZANDO E INICIANDO MEU GRUPO DE C.A.S.A.
Lição Única – Lembrando Nosso Propósito
ABERTURA:
A. Qual é o propósito dos seguintes itens? (escova de dente, sapatos, telefone, porta e armário).
B. Por que precisamos saber o propósito de algum objeto?
PROPÓSITO DA LIÇÃO: O nosso grupo tem vários propósitos. Quando conhecemos os propósitos, então
o grupo fica animado, produtivo e frutífero. Um grupo sem propósito fica sem direção, desanimado e logo
para com a reunião. Vamos ser lembrados nesta primeira reunião do ano dos nossos propósitos em reunir
semanalmente para que Deus possa fazer a Sua obra por meio de nossas vidas. Nosso grupo tem quatro
propósitos.
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Atos 2:42-47; 5:42; Romanos 16:1-9
A. Atos 2:42-47 – Um dos propósitos de nosso grupo é COMUNHÃO.
O que aconteceu quando estas pessoas passavam tempo junto um com o outro?
1. Cuidaram das necessidades de um ao outro, vs. 45. Um dia eu preciso de ajuda e no próximo dia é
você. Um dia eu tenho condições de ajudar você e num outro dia você tem condições de me ajudar.
2. Aprenderam a Palavra de Deus com um ao outro, vs. 42. É um momento de trocar experiências e
descobrimos juntos a mensagem de Deus.
3. Oraram um pelo outro, vs. 42. Deus está pronto para nos ajudar. Vamos sempre orar mais nos grupos e
especificamente.
4. Falaram o que Deus tem feito em suas vidas, vs. 43. Desde que o grupo é uma conversa e não uma
pregação, todos têm a oportunidade de testemunhar o que Deus tem feito.
5. Fortaleceram a amizade, vs.46. Todos comem com seus amigos. Todos precisam de amigos. No grupo
você vai fazer os melhores amigos.
B. Romanos 16:3-9 - Outro propósito de nosso grupo é AMOR.
Como estes irmãos demonstravam amor uns pelos outros?
1. Arriscaram a vida um pelo outro, vs. 4.
2. Expressaram amor um pelo outro, vs. 5,8,9.
3. Falavam bem um do outro, vs. 7.
4. Outro: __________________
C. Romanos 16:1-9 - Outro propósito de nosso grupo é SERVIÇO.
Quais são as palavras nesta leitura que mostra que todos tinha um serviço para realizar na reunião?
1. Serva, vs. 1
2. Prestem a ajuda, vs. 2
3. Grande auxílio, vs. 2
4. Colaboradores, vs. 3
5. Igreja que se reúne na casa deles, vs. 5
6. Trabalhou arduamente, vs. 6,12
* pelo menos oito pessoas mencionadas que serviram, não só evangelistas e apóstolos.

D. Atos 5:42 - O último propósito de nosso grupo é ganhar ALMAS.
Como estas pessoas ensinavam as Boas Notícias sobre Jesus?
1. Publicamente
2. De casa em casa.
APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA:
A. Quais são algumas maneiras que nosso grupo pode fortalecer nossas amizades e ajudar todos a se sentir
amados?
1. Incentivar um ao outro a participar no grupo.
2. Passar tempo junto fora do grupo, nas casas de um ao outro.
3. Lembrar-se dos aniversários de um ao outro.
4. Outro: ______________________
B. Quem pode servir nas seguintes áreas do grupo?
1. Liderar o grupo - _______________ (nome)
2. Auxiliar o grupo - ______________
3. Anfitrião - ____________________
4. Oração diária - _________________
5. Cuidado das crianças - ___________
6. Benevolência - _________________
7. Organizar eventos - ______________
8. Tele-cuidado - __________________
C. O primeiro passo para ganhar almas para Jesus é identificar quem são as pessoas que eu conheço bem e
quero convidar para o grupo. Faça uma lista destas pessoas.
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. _____________________________
PONTOS:
A. O propósito de nosso grupo é C.A.S.A. (Comunhão, Amor, Serviço e Almas). Vamos ficar focalizados
nestes propósitos e Deus vai fazer a sua obra em nós este ano.
B. Lembre-se de algumas coisas que vão ajudar o bom andamento do grupo.
1. Cheguem cedo para o grupo.
2. Ajudem os visitantes a sentir-se em casa. Não ignorem os visitantes.
3. Quando uma pergunta é feita, faça um comentário breve e dentro do assunto, para que todos possam
participar.
4. Não critiquem as denominações.
5. Falem sobre como Deus tem trabalhado na sua vida.
6. Cuidem da casa do anfitrião. Fique de olho nas suas crianças.
7. Marquem estudos bíblicos um a um com os visitantes ao redor da mesa dos refrescos no final da
reunião.
8. O líder do grupo deve fazer perguntas e não pregar.
9. Na aplicação, não confesse os erros dos outros, fale só de sua vida.

