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TEMA: RELACIONANDO COM INTERATIVIDADE 
Mn. Viviam Ribeiro 

Estudo Pequenos Grupos 
Novembro 2010 – 05 

 
 

1. COMUNHÃO (10 minutos) 
QUEBRA GELO: Líder faça um quebra cabeça simples em uma folha de papel. Escreva ou imprima a frase 
(utilizando o máximo de espaço na folha): “EU AMO MEU PEQUENO GRUPO! MAIS PESSOAS PODERIAM 
FAZER PARTE DELE!” Recorte a folha formando 10 peças. Separe seu PG em grupos de 4 pessoas. 3 
pessoas deverão montar o quebra cabeça e 1 pessoa ficará separada do grupo com uma peça na mão. 
Quando o grupo pedir a última peça para completar, ela vai recusar-se a entregar e os outros devem tentar 
convencê-la do porque participar deste PG é ótimo e os vários benefícios de estar nele. Você líder, deverá 
anotar o que eles disserem para compartilhar depois com todos se é suficiente para que não-crentes sejam 
convencidos de vir ao PG. Quando você estiver satisfeito e a 4ª pessoa for convencida, libere para entregar e 
completar o quebra cabeça.  

 
LÍDER: Estamos chegando ao final de mais um ano, e o objetivo deste quebra gelo é praticar a interação e trazer 
o conceito de importância e benefícios do PG em nossa vida, avaliando se todos entenderam e estão dispostos a 
interagir e convidar mais pessoas para o PG. Aproveite e faça um desafio para que no ano de 2011, seja trabalhada 
a multiplicação do seu PG. Peçam juntos em oração estratégias e direção de Deus para que seja uma realidade em 
seu PG. 

 
2. DISCIPULADO (35 minutos) 
 

VERSÍSULO CHAVE:  "Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros 
superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. 
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus”. Filipenses 2:4 e 5  
PERGUNTA: O que significa interatividade? O que é necessário para um relacionamento ser interativo? 
Compartilhem.  
 
Definição de interatividade: Interatividade é a abertura para mais comunicação, mais trocas, e mais participação. 
O termo indica um canal de relação de mão–dupla, onde um sujeito ajuda o outro para realizar uma ação conjunta. 

Para ter acesso a uma rede de relacionamentos é necessário: 
 
 
 
 
 
 
 
Relacionamentos com profundidade e total interação, só podemos encontrar na Palavra de Deus, a bíblia fala, 
revela e prova a possibilidade de relacionamentos com interatividade.  
 
Na bíblia a interatividade perfeita é vista com a Trindade, Deus e toda sua criação e entre Adão e Eva. Mas... 
o PECADO ENTROU NO MUNDO E QUEBROU A INTERATIVIDADE  
 
O PECADO QUEBROU A NOSSA INTIMIDADE – Gênesis 3.7 "... perceberam que estavam nus; então juntaram 
folhas de figueira para cobrir-se."  
 

 

Fazer um CONVITE Estar DISPONÍVEL 
 

Decidir ADICIONAR  
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Intimidade é a profunda reação da alma a vida: liberdade de alegrar-se e chorar, com envolvimento de coração 
aberto, centrado no outro e despreocupado com o que dizem e pensam. Ausência de intimidade é a perda da 
consciência de espontaneidade e falta de reação ao toque humano na alma e no corpo.  
 
O PECADO QUEBROU A NOSSA HUMILDADE – Gênesis 3.5 “Deus sabe que, no dia em que dele comerem, 
seus olhos de abrirão, e vocês, como Deus serão conhecedores do bem e do mal”  
A quebra da humildade gerou o orgulho que destrói a interatividade desejada por Deus em nossas vidas.  
 
PERGUNTA: Você acha que tem uma ideia clara de onde o orgulho está trabalhando em sua vida? Tem certeza 
que sua postura é correta no que diz respeito à humildade? Quando confrontado acerca do orgulho, você se avalia e 
busca a humildade?  

O DISCERNIMENTO ESPIRITUAL É PRODUTO DA COMUNHÃO! 
“Sem a ajuda dos outros para enxergar melhor a mim mesmo, darei ouvidos aos meus próprios argumentos, 

acreditarei em minhas próprias mentiras, e o concordarei com minhas próprias ilusões.” C.J. Mahaney 
 
Como resgatar a interatividade? JESUS ABRIU UM NOVO CAMINHO PARA OS NOSSOS 
RELACIONAMENTOS  
 
1. Estamos livres do medo de não sermos aceitos. EM CRISTO PODEMOS NOS RELACIONAR COM 
INTIMIDADE - João 13:1 “...tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim...”  
Cristo nos amou até o fim! Você pode receber e dar este amor com intensidade e intimidade. Jesus resgata a nossa 
intimidade! Restaura a comunhão e nos mantém unidos!  
PERGUNTA: Como está a sua intimidade com as pessoas? Ela é fruto da sua intimidade restaurada em Cristo 
Jesus? Sua esposa(o), filhos e amigos se consideram íntimos a você? Se não, o que você pode fazer a respeito?  
 
2. Estamos livres das prisões da rejeição. EM CRISTO NOSSA IDENTIDADE É RESTAURADA – João 13.3  

“Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do teu poder, 
 e que viera de Deus e estava voltando para Deus.”  

 
Você é filho amado, perdoado, regenerado, adotado e muito mais, não há poder no que as pessoas dizem ou 
pensam, isto não muda o que você é! Sua identidade foi ou pode ser restaurada hoje em Cristo Jesus!  
PERGUNTA: Como você sabe que sua identidade foi restaurada em Jesus? Você já aceitou a Cristo em seu 
coração? Você poderá fazer isso hoje, aproveite a oportunidade.  
 
3. Estamos livres das elites sociais e espirituais. EM CRISTO SOMOS SERVOS UNS DOS OUTROS –  
“Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa... derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus 
discípulos enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura.”  João 13.5  
 
Em Jesus o orgulho é quebrado e a humildade é construída oferecendo a oportunidade de restauração dos 
relacionamentos através do serviço. Quando servimos, intencionalmente, nos colocamos na mesma posição do 
nosso próximo, sem julgamentos e acepção de pessoas.  
PERGUNTA: Você tem o hábito e o prazer de servir a todos? Pobres, ricos, analfabetos, doutores, empresários ou 
operários?  
 
CONCLUSÃO: "Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem" Jo 13:17  

 
Seja livre para relacionar-se intimamente com seu próximo, CONVIDE-O, pois você sabe que é filho amado, sua 
identidade permite ADICIONAR outros a seus relacionamentos, e sua humildade em Cristo te permite estar 
DISPONÍVEL em qualquer hora e em todo lugar para servir. 
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