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ANOTE E DIVULGUE

FRALDAS GERIATRICA
Precisamos de ajuda
com doação de fraldas
geriátricas. Falar com
Valter ou Vera.

AJUDE A DIVULGAR
EM SEU GCEM!

RELATÓRIO DE GCEM
É necessário a entrega do Relatório de ATRASADOS urgente.
E a entrega do Relatório de Junho para 01.07.2018
Atualize seus dados com Vera: (43) 3338-3862 ou e-mail: secretaria@cglondrina.com.br

BOLETIM DE GCEM

BOLETIM DE GCEM

Acampamento Juniores ‐ 11 a 14 anos
Investimento 180,00
Equipe Pastoral da Comunidade em Londrina

RESTAURANDO O FERVOR ESPIRITUAL
Eduardo Rafael, pr
AMADOS QUERO DESAFIÁ‐LOS A SEPARAR UM TEMPO A SÓS COM O SENHOR
PARA ORAR E MEDITAR NOS TEXTOS COM CALMA E MUITA HUMILDADE,
PERMITINDO QUE O ESPÍRITO SANTO FALE AO SEU CORAÇÃO.
PREPARE‐SE PARA O GCEM!

Quebra gelo
Aos dirigentes de GCEM: Pensando na realidade da sua célula, elabore
você uma pergunta de quebra gelo. Seja criativo e use perguntas
abertas para estimular a interação.
Reflexão
Medite em Apocalipse 3:14‐22 e responda.
1. Comente sobre algo que te causa muito nojo e te dá
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vontade de vomitar (desistir).
Por que Jesus se apresenta à Igreja de Laodicéia como o
Amém (a Verdade)?
Como os cristãos de Laodicéia enxergavam a si mesmos? E
como Jesus os enxergava?
O que pode levar uma pessoa a ficar morna na fé?
O que Jesus estava a ponto de fazer com aqueles irmãos
que se encontravam mornos?
Onde podemos enxergar a Graça, o Amor e a Misericórdia
de Cristo no texto que acabamos de ler?
Quais os conselhos que Jesus deixa àquela Igreja, e
podemos colocar em prática hoje em nossa vida?

APLICAÇÃO
Escreva sua resposta. Depois ouça as respostas dos membros de
seu grupo e então compartilhe as suas.
1. Como você se enxerga hoje? E como você acredita que Jesus te
vê? Quente, frio ou morno?
2. O que você pretende fazer de prático para que o Senhor
incendeie seu coração?
3. Como este GCEM pode orar por você?

Em pequenos grupos homogêneos
mulher), orem uns pelos outros.

(homem com homem, mulher com

VERSÍCULO DA SEMANA PARA MEMORIZAR:

“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
Santo diz às Igrejas” – Apocalipse 3:22
FRASES:

“A soberania de Deus (Ele bate à porta, Ele insiste) não anula
a responsabilidade humana (quem abre a porta somos nós,
pois Ele já nos concedeu condições de abrir a porta)”

Deus te abençoe
Pastor Eduardo Rafael

