
ASSUNTO DA SEMANA: Quem é o maior no Reino? Parte II 
Curitiba, 12 de dezembro de 2021 

 

Objetivo do encontro: Continuar o entendimento de quem é o maior no Reino dos Céus a partir do que Jesus 

ensinou aos seus discípulos. 

 

Para o líder: Na nossa caminhada de fé, há uma tendência a sermos como juízes ao invés de sermos como 

crianças. Talvez você perceba, em seu grupo, pessoas assim. Esse é um bom momento para refletir sobre 

essa postura. Não deixe a oportunidade passar! Ore no teu tempo à sós com Deus, por essas pessoas e use o 

recurso das perguntas de entendimento e checagem deste roteiro para promover essa autorreflexão.   

10 MINUTOS - QUEBRA GELO:  O melhor da criança em nós! 

 

Imagine que você recebeu a ordem de mudar de cidade agora. Para onde vai, você só tem o direito de levar 

objetos, que estão na sua casa, e que representam a criança que existe em você. O que você levaria? 

20 MINUTOS 

1. Ele é exaltado. https://youtu.be/22c5Flzd8Iw   

2. Leiam Salmo 8 e escolha um versículo a faça uma reflexão do que ele fala ao seu coração.  

3. Orações frases de exaltação e gratidão pelas bênçãos da semana. 

4. Grandioso é Senhor. https://youtu.be/JMbzBxOCx2Y  

RESUMO DA MENSAGEM  

Quem é o maior no Reino? Parte II 

Mateus 18: 1-4 - Pr. Paschoal Piragine Jr 

 

INTRODUÇÃO: Nesta semana continuamos estudando o texto em que os discípulos discutiam quem é o maior 

no Reino dos Céus e então Jesus respondeu apresentando critérios que o Rei usa para a hierarquia e a 

economia do seu reino. Continuamos refletindo nos demais critérios: 

 

1. Valorize os pequenos gestos (Mc9:41): Jesus usou um dos costumes mais comuns do mundo oriental para 

ser exemplo de valor e critério da economia do Reino. Quando fazemos isso, permitimos que todas as 

pessoas vejam o valor de qualquer coisa que façam em nome de Jesus. É ser como criança também nesse 

aspecto, que expressa valor com coisas muito simples, como cartinhas, florzinha, etc. 

https://youtu.be/22c5Flzd8Iw
https://youtu.be/JMbzBxOCx2Y


Compartilhe como você aprendeu a dominar o lado julgador e fazer aflorar essa característica de 

valorizar os pequenos gestos feitos em nome de Jesus? 

 

2. Enfrente o pecado e a sua má influência como doença mortal (Marcos 9:42-48): Para viver a economia 

do Reino dos céus precisamos deixar este sistema de valores chamado mundo, e assumirmos os valores do 

Reino de Deus em nossas vidas. Se não vivemos os valores do Reino, mesmo sem querer, somos agentes 

desse sistema diabólico que controla nosso modo de viver e nos afasta do Senhor. Não tem meio termo, ou 

somos de Jesus ou estamos afastados Dele, e essa influência negativa precisa ser tratada como uma 

gangrena que se não for extirpada mata. 

O que fazemos quando enfrentamos uma doença fatal?  De que maneiras podemos enfrentar esse 

pecado? Dê um testemunho de quando foi confrontado entre as coisas do mundo e o Reino de Deus.  

 

Conclusão: A economia do Reino de Deus e seus valores são tão diferentes da economia do mundo. O Reino 

trabalha com aquilo que a gente faz de melhor. É aquilo que fazemos de coração. Tudo que precisa para a obra 

de Deus avançar, o Senhor já colocou em nós. E na economia do Reino vamos aprender a ser como Jesus, que 

valoriza os pequenos gestos e enfrenta qualquer pecado como algo mortal. Precisamos ter cuidado com o que 

pode estar fazendo apodrecer a nossa vida. Precisamos de mudança radical de vida! Precisamos ser como 

criança que se deixa conduzir pelo Senhor. 

 

Checagem: Onde está o teu coração? Como você tem feito a obra de Deus? Você tem tratado o teu pecado 

como uma gangrena? Você tem encarado como uma doença mortal? O que você precisa confessar para deixar-

se ser tratado? 

 

15 MINUTOS  

Entramos em uma semana de festas em que o corre-corre em busca de presentes agita muito a cidade. Nesse 

cenário, existem milhares de expectadores que não podem viver esse frenesi e que muito provavelmente, não 

conhecem Jesus, o verdadeiro motivo dessa festa. Então, prepare pacotinhos com alguns quitutes, como 

bombons ou balinhas e coloque uma mensagem que fale do amor de Jesus. Distribua para pelo menos uma 

pessoa! Desafiamos você a preparar vários, mas se não for possível, pelo menos um pacotinho que fale do amor 

de Jesus, numa ação prática. Se o Senhor te tocar a fazer ainda mais, vai com coragem! Deus vai te usar como 

representante desse Reino nesta terra, neste tempo. 

 

10 MINUTOS 

Orem por cada participante da célula para que Deus os use nesse momento de evangelismo nesta semana. 

Orem também por cada pessoa que será alvo dessa ação para que seja tocado pelo Senhor e que haja cura, 

libertação e salvação. A obra de Deus vai avançar!  

Dediquem um tempo de oração pelo Nataleluia, que é uma ação evangelística na nossa igreja, para que o 

público seja ministrado pelo Senhor e que milhares de vidas se rendam ao Senhor. 

Orem pelas necessidades apresentadas por cada participante do seu grupo. 

 

 


