
 

   
 

 
Dia 27 de setembro de 2020 

Líder: essa é pra você! Ajuda-me nas palavras, Senhor | Orando Tiago 3.6 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, dá-nos domínio sobre as nossas palavras. A nossa língua é fogo, literalmente! Quantas vezes 

falamos sem pensar, nos expressamos mal ou dizemos o que não é verdade. Usamos palavras maldosas, 

ferimos quem amamos, dizemos o que não deveríamos. 

Meu Pai, nos ajuda a controlar o nosso falar. A língua, ainda que pequena, pode causar grandes estragos. 

Tal como chama em palha seca, assim são as palavras mal colocadas. Como soberbo, este órgão se orgulha 

de grandes coisas. 

 

“Ora, a língua é fogo; é mundo de iniquidade; a língua está situada entre os membros de nosso corpo, e 

contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é 

posta ela mesma em chamas pelo inferno.” 

– Tiago 3.6 (ARA) 

 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/CFj-X1YAJ3B/ 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fique sempre por dentro dos eventos de nossa igreja, para convidar a sua célula: 

Cultos presenciais: Não deixe de incentivar a sua célula a voltar aos cultos presenciais. Por conta das 

restrições, precisamos fazer agendamento. Chame seu pequeno grupo a cultuar junto com você na igreja. 

       

Quebrando o Iceberg! Jogo de Memória 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Explique que cada pessoa deverá se apresentar ao grupo dizendo o seu nome e uma coisa que goste muito 

de fazer, de comer ou admirar. (peça que não repitam o que já tiver sido dito).   

Na sequência, a pessoa ao lado (direito) de quem acabou de falar terá que repetir a informação que ouviu 

e acrescentar o seu nome e aquilo que gosta. E assim por diante...   

Ex.: "Ele é Fulano que gosta muito de dormir, ela é Beltrana e gosta de chocolate, eu sou Sicrano e gosto 

do mar..."   

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Me Derramar (Pour Out My Heart) – Vineyard (e David Quinlan) 

Ao Único – Aline Barros 

Leão e o Cordeiro – Marcus Salles 

https://www.instagram.com/p/CFj-X1YAJ3B/
https://youtu.be/qsmHYPk4XGM
https://youtu.be/nxCWRTsQgxs
https://youtu.be/lc8kQHrw2bk


 

   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A missão não pode parar | Pr. Elias Dantas | Mateus 9.35–10.1 

O texto lido é uma verdadeira lição de como não parar de proclamar o evangelho e de como a igreja pode 

ajudar outros a conhecer Cristo. Jesus chamou os doze apóstolos como os primeiros missionários. Eles 

puderam aprender o que Ele ensinava e continuar a sua missão na Terra. Hoje, veremos quais verdades 

Cristo nos ensina sobre missão, vejamos: 

1) Geografia da missão da igreja (v. 35): O texto nos diz que Ele saiu caminhando por povoados, vilas da 

Galileia. Este era o local considerado como a “Galileia dos gentios”, era o local onde a fé encontra a não fé. 

Não era as ruas de Jerusalém, a Galileia era bem distante do que estavam acostumados. Mova-se para o 

local de divisão dos crentes e não crentes, onde seus amigos, familiares ainda não foram alcançados. Saia 

pelos bairros, pelas escolas, por Curitiba anunciando as boas novas! 

Quem foi a pessoa que te levou a conhecer Cristo? 

Quais são as características de um missionário? 

2) Pregue o Evangelho do Reino: Anuncie a vitória de Cristo. Na tarefa de fazer novos discípulos, lembre-

se que a mensagem é poderosa. Ele venceu a morte, mostrando ser o Messias esperado. Para fazer missão, 

necessitamos ter convicção da nossa fé e esperança para não proclamarmos uma iniciativa humana. Jesus 

ensinava as pessoas, era um ensino com propósito visando transformar os sentimentos, vontade das 

pessoas, suas mentes ao analisarem as Escrituras. 

O que mudou em sua vida após a conversão? 

3) Tenha compaixão das vidas (v. 35): A exemplo de Cristo, devemos ser motivados por compaixão. Ele curava 

as enfermidades. A palavra é “terapia”, tratamento com objetivo de cura. Esse processo de recuperar pessoas 

impactava outras vidas a ponto de se questionarem: “Quem é este?”. O texto cita “malaquia” que é traduzida como 
enfermidade, era a enfermidade não vista que machuca a alma. Há pessoas cheias de “malaquias”, pessoas com 

solidão, sem propósitos, entre tantos outros males. 

O que te motiva? Seja como Ele é, faça o que Ele fez. Tenha compaixão das vidas. 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Faça a missão com paixão. Demonstre esse amor pelas vidas anunciando Cristo como único Senhor e 

Salvador. Apresente o Cristo que cura todo tipo de mal. Ore e peça ao Senhor para mostrar quem são essas 

pessoas próximas que estão sofrendo com tantas doenças da alma. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Oremos ao Senhor para que Ele toque nas vidas para anunciarem Sua palavra onde estiverem com amor. 

A ceara continua sendo grande. 

https://www.bible.com/bible/1608/MAT.9.35-38
https://www.bible.com/bible/1608/MAT.10.1
https://www.bible.com/bible/1608/MAT.9.35
https://www.bible.com/bible/1608/MAT.9.35

