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Encontro

Quebra Gelo:

Exaltação

Te Agradeço
Por tudo o que tens feito
Por tudo o que vais fazer
Por tuas promessas e tudo o que és
Eu quero te agradecer
Com todo o meu ser

Te agradeço, meu Senhor
Te agradeço, meu Senhor
Te agradeço, meu Senhor
Te agradeço, meu Senhor

Te agradeço por me libertar e salvar
Por ter morrido em meu lugar
Te agradeço
Jesus, te agradeço
Eu te agradeço
Te agradeço

Digno É o Senhor (Worthy Is The Lamb)
Graças eu te dou, Pai
Pelo preço que pagou
Sacrifício de amor
Que me comprou
Ungido do Senhor

Pelos cravos em tuas mãos
Graças eu te dou, ó meu Senhor
Lavou minha mente e coração
Me deu perdão

Restaurou-me a comunhão

Digno é o Senhor
Sobre o trono está
Soberano, criador
Vou sempre te adorar
Elevo minhas mãos
Ao Cristo que venceu
Cordeiro de Deus morreu por mim
Mas ressuscitou
Digno é o Senhor

Edificação

Por Steve Cordle
Recentemente, um pai cuja esposa morreu há alguns anos ficou em frente à nossa congre-

gação e compartilhou como Deus o levou a se juntar a um grupo de células e como sua vida
está mudando por causa disso. Todos os que o ouviram foram encorajados ao verem como
Deus estava trabalhando e felizes pela forma como o homem crescia em seu relacionamento
com Jesus.

No entanto, creio que a pessoa que mais foi movida pela história desse homem foi o líder
do grupo. Ouvir como a vida de um membro do grupo mudou é combustível para o fogo da
motivação de qualquer líder. Quando os líderes ouvem os membros expressarem gratidão pela
mudança de vida, internamente eles dizem: "É disso que se trata. Tudo o que estou fazendo,
está valendo a pena!"
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O líder manter o grupo com os olhos no objetivo é uma importante parte no treinamento.
Quanto mais frequente você puder ajudá-los a ver os resultados do seu trabalho de discipulado,
melhor. Você pode considerar:

• Levando periodicamente os membros do grupo a escreverem um parágrafo de como suas
vidas sofreram mudanças por causa de sua participação no grupo, e em seguida, dando
as notas para o líder.

• Ocasionalmente, agradeça publicamente aos membros do grupo, realçando o bom trabalho
que eles têm feito.

• Anualmente reforce aos membros do grupo que cada um deles é um missionários no bairro
onde vivem.

• Realizar um evento (Almoço, churrasco, etc) de apreciação anual para destacar o papel
vital que cada membro do grupo desempenha na realização do trabalho de discipulado.

Cite outras ideias você acha eficaz para manter os olhos do grupo no objetivo:

Evangelismo

Dia do Amigo
1.

2.

3.

Entrega
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