| GUIA PARA PEQUENO GRUPO

| GUIA DE MENSAGEM
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Série Família

Celebração de domingo, 07 de outubro de 2018.
Everaldo Borges

FAMÍLIA APOSTÓLICA
Série Família
Estação: Crescimento | Propósito: Evangelismo | Ministério: Evangelistas

Texto: “Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do
pão e às orações.” Atos 2:42 NVI

O que é ser uma igreja família apostólica:

1. Ser apostólico é ser bíblico e plantar uma cultura do céu na terra.

2. Ser apostólico é crer no tudo de Deus.

3. Ser apostólico é ser simples, leve e pratico como Jesus é.

Igreja apostólica para as nações.
Apostelo e Eclesia são dois termos gregos. Eclesia é a palavra grega para reunião; já
Apostelo (Apóstolo) era o líder do navio que levava pessoas de diversas habilidades
para construir algo em outra terra.
Conhecer o sistema dos valores do céu e influenciar este mundo aqui na terra é o
nosso chamado.
Salvação não é apenas não ir ao inferno, mas sim pertencer a uma família. JB
Carvalho
Somos uma família para pertencer, e somos uma família apostólica. Na ICP
encontramos um ambiente seguro onde somos moldados à medida que permitimos
que Deus controle nossa vida. Aqui somos empoderados e empoderamos as nações.
Seguimos a visão sendo disciplinados, treinados, curados e promovidos. Não apenas
confiamos em nossos líderes, mas temos a confiança deles para avançar com a visão.
Aprendemos que assim como a família igreja deve ser saudável, nosso testemunho
em nossa família deve ser nossa prioridade, pois segundo Candace Johnson, o poder
da igreja família apostólica está em que todos que falam na igreja são aprovados
pelos filhos e família biológica, onde o que falam vivem dentro de casa e as palavras
do palco são verdades para os de dentro da família. Isto da autoridade para causar
transformação e construir uma igreja onde as pessoas aprendem ser família de Deus.
Vivemos a cultura da honra e experimentamos o sobrenatural. No sobrenatural
vivemos o Tudo Novo.
Queremos ter a honra de promover o seu encontro com Deus.

4. Ser apostólico é ser bom por dentro para realizar com excelência.
Para Compartilhar em Grupo:
1. Qual a importância para você de pertencer a uma família apostólica?
5. Ser família apostólica é ser local e global ao mesmo tempo.
2.

Pelo que você é grato por esses 08 anos da ICP?
AGENDA ICP – OUTUBRO 2018

Conclusão: A igreja apostólica investe para gerações.
Não é para um ano e nem para dez anos, é para mais de cem anos.
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14

Igreja com Propósitos Curitiba
Rua Lindolfo Collor, 73 - Guabirotuba – Curitiba
www.icpcuritiba.com.br

Sáb

19h30
Celebração Follow
10h00 e
Celebrações com Pastores Walkyria e Eduardo
Dom
19h00
Freire – ICP Caruaru
SALA DE ORAÇÃO: TODA SEXTA-FEIRA DAS 22H AS 02H

