
ASSUNTO DA SEMANA: MARCAS IMPORTANTES DE UMA IGREJA RELEVANTE  

Curitiba, 13 de março de 2022 

Objetivo do encontro: Refletir sobre quais são as marcas importantes de uma igreja que faz diferença em sua 

comunidade local e checar se temos, como igreja, essas marcas estudadas no texto de Atos 13. 

 

Para o líder: Aproveite esse momento de reflexão para uma auto avaliação do quanto você está motivado a 

buscar evidenciar essas marcas para então motivar o teu grupo para, como célula, impactar a comunidade ao 

redor de vocês. Esteja atento as habilidades de cada um e peça ao Senhor discernimento para encorajar cada 

um a servir ao Senhor com seus dons e talentos. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO: FEIRA DE HABILIDADES 

Peça para que todos os participantes compartilhem aquilo que eles sabem fazer de melhor e o que ainda 

gostariam de fazer com esse talento. 

20 MINUTOS 

1.Resgate - https://youtu.be/ww6btaz85x0  

2. Leia Salmo 93 compartilhe como é ter esse Deus majestoso e como você vê essa majestade no teu dia a dia? 

3. Orações de exaltação pelas bênçãos da semana. 

4. Ele Vem Pra Te Salvar - https://youtu.be/aF8Ctt8yGyg 

 

RESUMO DA MENSAGEM  

MARCAS IMPORTANTES DE UMA IGREJA RELEVANTE–  Atos 13:1-3 - Pr. Yuri Breder 

 

INTRODUÇÃO: A igreja de Antioquia é uma igreja que nos inspira pela diferença que fez na comunidade local. 

Essa igreja tão importante, foi fundada por pessoas que não sabemos os nomes porque o que importa é o nome 

que está sobre todos os nomes: Jesus. Aquela igreja impactou a história e continua a impactar o mundo até hoje. 

As marcas importantes dessa igreja relevante são: 

I. DIVERSIDADE MINISTERIAL (v.1). Era uma igreja que não estava centrada em apenas uma pessoa ou 

em uma única atividade. Era uma igreja cheia de pessoas com dons diferentes. Uma igreja plural que 

valorizava as diferenças e dava espaço para todo mundo servir. Era uma igreja cheia de gente servindo. 

A igreja que impacta o mundo é a igreja que não é de expectadores.  

Existe espaço, nesta igreja, para o seu dom, para o seu ministério. Compartilhe com o grupo 

como você conseguiu deixar de ser expectador para ser agente de transformação na tua 

comunidade? 



II. DIVERSIDADE SOCIAL (v.1): A igreja de Antioquia tinha como modelo ser liberal onde você encontra 

todo tipo de gente.  Vivemos num mundo polarizado, que rotula as pessoas, sendo cada vez mais 

fechado e fragmentado. Essa igreja por aceitar todas as pessoas teve muitas conversões dos gentios. 

Devemos ser uma igreja que o nome de Jesus será conhecido quando nos amarmos uns aos outros. 

De que maneira podemos administrar essa pluralidade e ainda ser igreja alinhada com os planos 

do Senhor? 

III. UNIDADE ESPIRITUAL (v.2) O texto é claro que enquanto oravam, jejuavam e adoravam, o Espírito 

Santo revelou seus planos e todos entenderam a mesma coisa. Estavam juntos no mesmo culto. Se 

prezarmos por uma igreja plural, precisamos prezar a pluralidade, senão ela vai gerar fragmentação. 

Como? Orando juntos e jejuando juntos com a mesma expectativa. Quando vivemos em fragmentação, 

não conseguimos ouvir a voz de Jesus. 

Você já viveu uma busca de uma resposta de Deus em um grupo de oração? Conte como foi estar 

unido num mesmo propósito e como foi receber essa resposta. 

IV. UNIDADE MISSIONAL (v.3) Uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo tem a condição de ouvir a voz 

de Deus e seguir em unidade de missão. O próprio Deus garante que essa unidade local vai impactar o 

mundo afora. Coloque-se como agente e não como expectador. Se é a direção de Deus a igreja 

obedece em uníssono. Seja a personificação do amor de Deus através dessa igreja e caminhe nessa 

visão. Se esta igreja está aberta a todo tipo de pessoas o teu coração também deve estar.   

Conte o que você sabe sobre a visão da nossa igreja para os próximos anos. O que você 

pretende fazer para fazer parte dessa visão? 

 

Conclusão: Você está participando de algo lindo que Jesus está fazendo no mundo e que está transformando a 

história. Quando você dedica sua vida a servir a Jesus você está se alinhando com o que ele está fazendo. Uma 

igreja de diversidade, plural e que todos servem, pois tem um mesmo coração, é o que o Senhor espera.   

 

Checagem: Essas características que fizeram da igreja da Antioquia, são características que Deus tem para 

nós, como igreja. Você também quer fazer parte de uma igreja assim? Qual é o seu alvo para 2022 que te 

permita servir mais?  

15 MINUTOS  

No quebra gelo vocês falaram sobre suas habilidades.  Agora pensem juntos, de que maneira essas habilidades 

podem ser utilizadas para o Reino de Deus, na comunidade onde vocês estão? Nossa igreja tem o GAP , um 

grupo de psicólogos e fisioterapeutas que atendem pessoas em vulnerabilidade social. Tem veterinários cuidando 

dos animaizinhos no Parolin, mas que bom seria se tivéssemos enfermeiros, doando uma hora ou duas, por 

semana, para dar apoio a famílias; Cuidadores para ajudar num banho de pessoas acamadas. O que você pode 

fazer com a tua profissão ou com aquilo que você faz bem? Uma louça para ser lavada para quem está doente, já 

pode ser de grande ajuda. Todos podemos servir de alguma maneira. Vamos lá? 

10 MINUTOS 

Orem apresentando ao Senhor todas as habilidades de cada um e peçam a direção dele; coloquem diante do 

Senhor os sonhos e projetos que já surgiram; que venham as demandas para que vocês possam atender. 

Estejam atentos porque muitas ações já poderão sair desse encontro com as diferentes formas que cada um 

poderá atender de forma prática à cada necessidade. Orem pelas frentes de resgate aos ucranianos. Que o 

amor do Senhor se faça conhecido através do amor prático da igreja. Orem a respeito da visão da nossa igreja 

para este ano. 

 


