
      

V I S Ã O  

Ser uma Igreja Bíblica, relevante para a 

sociedade e comprometida com a grande 

comissão para comunicar o evangelho de todas 

as maneiras e formas possíveis. 

 

Viver para a glória de Deus é levar as cargas uns dos outros 

O apóstolo Paulo está no final de sua carta a igreja e vai tratar em 

especial, nos primeiros 10 versículos, aspectos práticos da vida cristã. 

Possivelmente uma elaboração do que seja caminhar no Espírito que 

ele aborda em 5.25 “Se vivemos no Espírito, andemos também no 

Espírito”. Paulo está chamado o povo que anda no Espírito, a 

fortalecer aqueles que levam pesadas cargas. Levar as cargas – peso 

– é auxiliar em algo difícil de ser transportado. Tribulações, 

provações, instabilidade moral. 

Converse com seu grupo sobre o que é ser “Espiritual” no verso 

1?  

A lei do amor de Deus, se cumpre em nossas ações, quando 

suportamos as cargas uns dos outros. Conversem sobre Hebreus 

10.24 “Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao 

amor e a obras excelentes.” e definam o que significa CONSIDERAR 

UNS AOS OUTROS? 

Você já ajudou alguém a levar o peso? Como foi a sua 

experiência? Compartilhe! 

 

No vers 3 a 5, Paulo fala sobre orgulho e autoexame. O orgulho 

explora as fraquezas e o autoexame nos faz valorizar cada 

conquista que implique em Crescimento/amadurecimento. Um 

apresenta o que impede as pessoas de ajudarem outros, e o outro 

abre os olhos para a conduta de vida. Você tem sido uma pessoa 

orgulhosa? 

Você tem o costume de avaliar suas decisões? comente! 

Que Deus nos ajude 

 

 

 

 

 

 

 

 

T E X T O  

 

Gálatas 6.2  

 

“Levai as cargas uns dos outros 

e, assim, cumprireis a lei de 

Cristo”. 
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por último as programações e 

atividades da Igreja 

 

INFORMAÇÕES DE ATIVIDADES 

 

✓ Jesus Alegria verdadeira – envolva-se . temos 

muitas necessidades de ajuda. se coloque a 

disposição da Adriana. 

 

✓ Escola Bíblica Discipuladora (não fique de fora, 

PARTICIPE!!!! contagem regressiva. 3/3 café da 

comunhão e 10/3 inicio das aulas nas classes.  

 

 

 

 

 

 

PEQUENO GRUPO MULTIPLICADOR 

 “lugar de servir a Deus e amar ao Próximo” 


