
ASSUNTO DA SEMANA: Quem é o maior no Reino? 
Curitiba, 05 de dezembro de 2021 

 

Objetivo do encontro: Aprender com Jesus quem é o maior no Reino dos Céus e, para isso, basta se 

converter e ser como uma criança. 

 

Para o líder: Esse estudo é um ensinamento importante para a sua célula, de que todos têm a sua importância 

no grupo, e que ser como criança é ter a capacidade de se arrepender, pedir perdão e aprender a caminhar 

com Jesus. Líder, procure sempre servir os outros em nome de Jesus com sabedoria e humildade.    

10 MINUTOS - QUEBRA GELO:  O melhor de todos nós! 

 

Líder, escolha dois participantes, Diga uma palavra aleatória para um deles. Oriente que ele crie uma frase 

com aquela palavra, para outro participante, que represente o melhor que possa definir aquela pessoa, mesmo 

que não a conheça.  Use palavras não tão óbvias. A criatividade vai gerar muitas gargalhadas. 

20 MINUTOS 

1. Quero ser como criança - https://www.youtube.com/watch?v=c8Z6XQhGSY8  

2. Leiam Salmo 75: 1-10: Como são importantes as orações e exaltações a Deus. Cite um versículo que falou 

que falou ao seu coração e trouxe maravilhas para a sua vida.  

3. Orações de exaltação e agradecimento pelas bênçãos da semana. 

4. Quão Grande é o meu Deus - https://www.youtube.com/watch?v=WGHf95-vgCI  

RESUMO DA MENSAGEM  

Quem é o maior no Reino? 

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

 

INTRODUÇÃO: Os discípulos discutiam quem é o maior no Reino dos Céus. Jesus começou então a responder 

quais são os critérios que o Rei usa para a hierarquia e a economia do seu reino. Assim, vamos aprender com 

Jesus e os evangelistas quais são esses critérios: 

1. Sem conversão nem se entra no Reino (v.1-3): Para ser o primeiro no Reino dos Céus precisa se 

converter e ser como uma criança, mudando seu estilo de vida em 180º, pois os valores do Reino são 

diferentes daqueles que os discípulos estavam procurando. Eles precisavam depender, confiar e aprender 

com Jesus a participar das coisas do Reino de Deus.  

https://www.youtube.com/watch?v=c8Z6XQhGSY8
https://www.youtube.com/watch?v=WGHf95-vgCI


O que Jesus quis dizer ao declarar que sem se converter e voltar a ser criança nem se entra no Reino 

dos céus? 

 

2. Se quer ser o maior, então seja servo de todos (Marcos 9:35): Para ser o maior precisa servir a todos e 

esvaziar-se a si mesmo e ser bênção em suas vidas. Jesus veio ao mundo para servir e não ser servido. No 

mundo espiritual o mais importante é ter a capacidade de abençoar e investir de si mesmo em pessoas. 

Quais os cuidados que devemos ter para que os valores não sejam corrompidos pelo espírito deste 

mundo? Dê exemplos de quando isso pode acontecer.     

 

3. Se quer ser o maior então valorize os pequeninos desta terra (Marcos 9: 36-37): Nesse texto Jesus está 

se referindo a três sentidos possíveis para o uso desse termo: a criança literalmente, um iniciante na fé e 

uma pessoa sem expressão passando por necessidade e carente em todos os sentidos. Precisamos 

valorizar o menor e o servir em nome de Jesus, para glória do Pai. 

Dê um exemplo de como podemos servir os pequeninos na fé, assim como os necessitados e 

carentes dentro e fora da igreja.  

 

4. Se quer ser o maior aprenda a cooperar e não competir (Marcos 9: 38-40): O Senhor nos convida a 

cooperar. Ajude pessoas a crescer e até ser maiores que você. Coopere, não controle, pois quem coopera, 

não controla. Por isso precisamos ser como criança que se permite ser controlada e que aprende desde cedo 

a cooperar com alegria.  

Conte ao grupo como você aprendeu a abrir mão da competitividade e investir tuas forças na 

cooperação para o Reino de Deus. 

 

Conclusão: Jesus precisou ensinar seus discípulos o que significa, aos olhos do Senhor, ser o maior no Reino 

de Deus. Hoje Jesus nos convida a ser como criança que se deixa ensinar e conduzir por Ele.  

 

Checagem: Como você se vê no Reino de Deus? Você tem valorizado os pequeninos nesta terra? Como você 

tem cooperado com o Reino? Você tem se permitido ser como criança, com um coração ensinável? 

15 MINUTOS  

Você pode fazer diferença nesta terra, servindo ao Senhor, tanto de forma individual, discipulando alguém, por 

exemplo, ou cooperando nos diferentes campi da nossa igreja. Se envolva! Sempre tem algo que você possa 

fazer. São infinitas as formas de servir. O Senhor espera por você! 

10 MINUTOS 

Usem esse momento para orar por aqueles que se dispõem a servir ao Senhor e já conversem sobre as 

possibilidades desse serviço. 

Oremos também por todos os movimentos da nossa ação social neste final de ano para que as pessoas 

sejam constrangidas e tocadas pelo amor do Senhor, através dessas ações. 

Vamos orar também pelo Nataleluia e tudo que envolve o espetáculo. Que as pessoas sintam o amor de 

Jesus na vida de cada voluntário, desde a recepção até a apresentação do espetáculo. Que seja um 

tempo de conversão e transformação na vida de milhares de pessoas.  


