
ORGANIZANDO E INICIANDO MEU GRUPO DE C.A.S.A – 2017 

 

Lição 1 – Lembrando Nosso Propósito 
ABERTURA: 

Por que um mecânico, construtor ou técnico tem várias ferramentas em 

sua oficina? 

 

PROPÓSITO DA LIÇÃO: O nosso grupo tem vários propósitos e ferramentas espirituais. Quan-

do 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 lembrar, nes-

ta primeira reunião do ano, dos nossos propósitos em nos reunir semanalmente para que 

Deus possa fazer Sua obra por meio de nossas vidas. Nosso grupo tem quatro propósitos 

(C.A.S.A.) e cada membro do grupo é uma ferramenta. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Atos 2:42-47; 5:42; Rm. 16:1-9 

A. Atos 2:42-47 – Um dos propósitos de nosso grupo é COMUNHÃO. O que aconteceu quan-

do estas pessoas passavam tempo juntas, uma com a outra? 

B. Romanos 16:1-9 - Um outro propósito de nosso grupo é AMOR. Como estes irmãos de-

monstravam amor um pelo outro? 

C. Romanos 16:1-9 - Um outro propósito de nosso grupo é SERVIÇO. Quais são as palavras 

nesta leitura que mostram que todos tinham um serviço para realizar na reunião? 

D. Atos 5:42 - O último propósito de nosso grupo é ganhar ALMAS. Como estas pessoas ensi-

navam as Boas Notícias sobre Jesus? 

 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Que maneiras nosso grupo pode fortalecer nossas amizades e ajudar a todos a se sentirem 

amados? 

B. O que podemos fazer este ano para ganhar almas para Jesus? 

C. Quem pode servir nas seguintes áreas do grupo? Qual ferramenta é você?  

(Pensem sobre isso e na semana que vem vamos confirmar os nomes) 

1. Liderar o grupo - _______________ (nome) 

2. Auxiliar o grupo - ______________(nome) 

3. Anfitrião - ____________________(nome) 

4. Oração diária - ________________(nome) 

5. Cuidado das crianças - ___________(nome) 

6. Benevolência - _________________(nome) 

7. Organizar eventos - ______________(nome) 

8. Tele-cuidado - __________________(nome) 

 

PONTOS: 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, neste ano. 

ORGANIZANDO E INICIANDO MEU GRUPO DE CASA - 2017 

 

Lição 2 - Aplicando nosso propósito 

ABERTURA: 

A. O que tem que acontecer para uma tarefa ser realizada com sucesso? 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Tiago 1: 19-25 

A. O que a Palavra de Deus é capaz de fazer? 

B. Quais são as nossas duas responsabilidades para com a Palavra de Deus? 

C. De onde vem a felicidade verdadeira? 

 

APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 

A. Na semana passada aprendemos quatro propósitos do nosso grupo pequeno. Eles são qua-

tro itens que precisamos praticar da Palavra de Deus, quais são? 

B. O que nosso grupo pode fazer este ano para melhorar ainda mais a nossa comunhão? 

C. O que o nosso grupo pode fazer por você este ano, para que você se sinta amado? 

D. 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 e começa a orar 

por elas. 

E. Lembrem-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, pa-

ra 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 refres-

cos no final da reunião. 

8. Na aplicação, não confesse os erros dos outros, fale só de sua vida. 

9. Não discorde uns com os outros. Deixe todos expressar as suas opiniões. 

 

PONTO: Vamos orar sobre a aplicação de nossos quatro propósitos: comunhão, amor, serviço 

e almas. 



ORGANIZANDO E INICIANDO MEU GRUPO DE C.A.S.A - 2017 

 

Lição 3 - Evangelismo é uma de nossas prioridades 

 

ABERTURA: 

 

A. Qual é o nosso alvo de evangelismo para o grupo? (Trazer pelo menos uma pes-

soa ou família a Cristo e mantê-la fiel a cada seis meses.) 

B. Fale de sua experiência de trazer alguém para ser um discípulo de Jesus. 

 

PROPÓSITO DA LIÇÀO: Ajudar os membros a reconhecer a sua responsabilidade de 

convidar visitantes e ajudá-los a tornarem-se discípulos de Jesus. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Mateus 28:18-20 

A. O que significa, para você, que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra? 

B. Quais são as nossas três tarefas de acordo com Jesus? 

C. O que é um discípulo? 

D. Por que alguém precisa ser batizado? 

 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. O que você pode fazer, esta semana, para obedecer à ordem de Jesus? 

B. Que passos que você sugere para outros trazerem alguém para visitar o grupo? 

C. O que o grupo pode fazer para o visitante a sentir-se bem-vindo? 

D. Quem está disposto a marcar um estudo bíblico com o visitante para ensinar o 

evangelho (Princípio Básicos)? 

 

PONTO: Vamos mudar o destino eterno de várias pessoas este ano! Para que isto 

aconteça eu e você precisamos nos empenhar, falando de Jesus e convidando ami-

gos e parentes para participar de nosso grupo. 


