IGREJA BATISTA VALE DAS BÊNÇÃOS
Setembro / 2020 – 1ª Semana

DICA PARA O LÍDER DE GRUPO VIDA (GV)
Já voltamos com as reuniões presenciais! Lembre-se de usar o álcool em gel e pedir que todos usem máscaras
durante a reunião. Coloque as cadeiras com um metro e meio de distância uma das outras. Dúvidas entre em
contato com os pastores. Alguns Gvs serão online. Se precisa de ajuda procure o seu coordenador ou os pastores.
Cronograma da Reunião
Quebra-Gelo
Oração Inicial
Louvor
Ofertas
Compartilhando a Palavra
Oração após a Palavra
Aviso e Colaboração
Comunhão
Duração Total:

05 minutos
02 minutos
06 minutos
05 minutos
35 minutos
08 minutos
04 minutos
25 minutos
01h30 minutos

Nossa fonte de poder
➢
➢

➢

➢

Compartilhe o desafio da semana passada.
Lembre-se que o propósito deste momento não é pregar sequer repregar a ministração de domingo.
O facilitador apenas promoverá uma conversa informal com o intuito de sabermos como podemos aplicar a mensagem em nossas vidas de maneira prática. É muito importante o preparo do compartilhamento
da palavra pela pessoa que irá conduzir este momento. Tire tempo para estudar, ler os versículos, fazer
anotações e, sobretudo, orar por esse especial momento no GV. É revelação da Palavra que traz transformação, não informação.
LEMBRE-SE TAMBÉM NO FINAL DE LEMBRAR OS MEMBROS DO SEU GV SOBRE A PROGRAMAÇÃO
SEMANAL DA IGREJA E OS AVISOS DO VALENEWS. ISTO É MUITO IMPORTANTE!
Textos-base: Efésios 6:10

01- Testemunhe a sua experiência no culto passado. O que mais Deus falou com você? O que você
entendeu com a mensagem ministrada? Ficou alguma dúvida com relação à mensagem? Como podemos aplicar esta mensagem na prática em nossas vidas?
Respostas: Pessoais e Variadas. (Permita que primeiro as pessoas compartilhem seu entendimento. Faci-

litador, lembre-se: não existem respostas erradas).
02- Leia Atos 1:4-8. Por que Jesus disse para os discípulos não fazerem nada até que do alto recebessem
poder? E que poder era esse? Você acha que isso serve para nós também?
Resposta: Pessoais e Variadas. (Permita que primeiro as pessoas compartilhem seu entendimento. Facilitador, lembre-se: não existem respostas erradas). Esse poder era a Pessoa do Espírito Santo derramado
sobre eles. Precisamos deste poder pois estamos em luta contra forças espirituais nas regiões celestes.
Lutamos contra o mundo, o pecado e velha natureza pecaminosa. Leia João 15:5.
03- Qual era a fonte do poder de Sansão? E em sua opinião o que isto revela para nós hoje?
Resposta: Leia juízes 14:6,19; 15:14 e 16:20. A fonte de poder do herói Sansão era o Espírito Santo. O
segredo da força de Sansão era a PRESENÇA do Espírito do Senhor sobre ele. Isto nos revela que a nossa
fonte de poder é a COMUNHÃO COM A PRESENÇA do Espírito do Senhor que habita em nós.
04- Assim como o cabelo de Sansão era símbolo da sua aliança de nazireu com Deus (Leia Jz 13:5),
hoje a Santa Ceia do Senhor é símbolo da nossa aliança com Cristo. Quando Sansão permitiu que
cortassem o seu cabelo ele quebrou a sua aliança com Deus. O que acontece quando desobedecemos hoje a ordem de Cristo de participarmos da Santa Ceia do Senhor?
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Resposta: Pessoais e Variadas. Leia Jz 16:18-20 e 1 Cor 11:23-32. A Santa Ceia é uma renovação e confirmação da aliança que temos com Cristo através do seu sangue, quando tomamos do sangue declaramos
que estamos Nele e vivemos para Ele. Quando desobedecemos a isso estamos pecando quebrando a
aliança, é como se dissemos que não queremos mais permanecer aliançados com Cristo.
05- Segundo 1 Cor 11:23-32, se beber do cálice do Senhor de qualquer maneira ou de maneira irresponsável traria fraqueza e morte a igreja, o que você acha que pode acontecer com aquele que
não tomar? Em sua opinião, por que tem crentes que preferem não tomar a Ceia e não dão o devido valor a essa ordenança Bíblica?
Resposta: Pessoais e Variadas. (Permita que primeiro as pessoas compartilhem seu entendimento. Facili-

tador, lembre-se: não existem respostas erradas).
06- Estamos sendo preparados para a grande Ceia na Presença do Senhor (Leia Apc 19:7 e 9). O que
você acha da afirmação do pastor: “quem não toma Ceia na terra, não a tomará no céu!” ? Qual é
o seu entendimento sobre isso? Essa mensagem mudou o seu entendimento sobre a Ceia?
Resposta: Pessoais e Variadas. (Permita que primeiro as pessoas compartilhem seu entendimento. Facili-

tador, lembre-se: não existem respostas erradas). Participar da Ceia do Senhor é permanecer aliançado e
em comunhão com Ele. O segredo da nossa fonte de Poder é a comunhão permanente com a Presença
da Pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Um poder renovador é liberado quanto participamos da

mesa do Senhor.
DESAFIO DA SEMANA: O desafio desta semana é aplicarmos a parte final da mensagem, aonde o
Apostolo Paulo nos dá a receita para desfrutarmos desta fonte de poder. Leia Efésios 5:18-20 e aplique
esse texto em sua vida durante esta semana.

Sábado

Domingo
Terça-feira
Quinta-feira

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
Azuza Teens – 18h00: Um culto para os pré-adolescentes de 10 a 13 anos.
Vale Youth – 19:30h: Um culto para adolescentes de 14 a 17 anos.
Vale 18+ - 19:30h: Um culto para jovens acima de 18 anos.
Culto de Celebração – 19h00: Junte a sua família para celebrarmos ao Senhor!
Grupo Vida: Igreja nas Casas.
Quinta-Viva: Para você que deseja mais da Vida de Deus!

VALE NEWS
❖ O BATISMO SERÁ NO DOMINGO, DIA 13, ÀS 9H DA MANHÃ NO PRÉDIO DA IGREJA.
❖ Curso para o Batismo – ÚLTIMA AULA! Nesta quinta às 20h com o Pr. Daniel.
❖ Cilci: (CURSO INTENSIVO DE LIBERTAÇÃO E CURA INTERIOR) – Dias 18 a 20 de setembro.
❖ Projeto Igreja de Crianças – Adquira seu envelope e se envolva nesse grande projeto: Vale Kids.
❖ Kilo do Amor – Não se esqueça de tantas famílias que dependem das nossas cestas de alimentos. Você pode
trazer suas doações e deixá-las na secretaria da Igreja no horário comercial.
❖ Dízimos e ofertas: você pode fazer suas doações online através do nosso site ou por transferência bancaria.
ATENÇÃO!
Mantenha-se informado baixando o aplicativo da Igreja na Play Store: IBVB Campo Belo.
Dificuldade em acessar o aplicativo da igreja através do celular? Acesse pelo computador através do endereço:
ibvbcampobelo.meuappbr.com - Dúvidas ligar na secretaria da igreja! 35-3831-1334 no horário comercial.
Somos uma Igreja com multiplataformas digitais. Fique atento aos nossos canais na internet:
Website: www.ibvb.org / WhatsApp: (35) 99103-2329 / YouTube: youtube.com/igrejabatistavaledasbênçãos /
Instagram: https://www.instagram.com/ibvbcampobelo/
Facebook: https://www.facebook.com/igrejavaledasbencaos/
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