
 

   

 

 

 

 Dia 15 de Outubro de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Ame! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de 

Deus e conhece a Deus. (1 João 4:7) 

Se prestarmos atenção, existem inúmeras maneiras de dizer que amamos as pessoas, cada um do seu 
jeito. Uns usam de palavras carinhosas, até mesmo apelidos engraçados; outros em atitudes, outros no 
cuidar sem muitas vezes falar a frase eu te amo - diversas formas de expressar o amor. E o amor mais pleno 
é o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, portanto se você tá com Deus, então automaticamente, 
flui o amor em sua vida; Ele nos fala, demonstra Seu amor para nós diariamente nos livrando do mal, dando 
o ar que respiramos, o alimento que não nos falta e muito mais que isso: enviou o Seu único Filho, Jesus 
Cristo, para ficarmos mais próximos dEle, nosso Criador e Pai. Deus te abençoe grandemente  

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Retiro Vida Vitoriosa – É tempo de rever a vida – 21 a 23 de outubro. informações: https://bit.ly/vvo-22 

 

One School:  Módulo "Evolucionismo x Criacionismo". Aprenda sobre como entender o evolucionismo à luz 

da Bíblia. Dia 29/10 de 14h às 18h. Na PIB, Auditório do 4° Andar. Informações: https://bit.ly/3T6m4sj 

 

Conferência - RELIGIÕES do mundo: A conferência Religiões do Mundo é para você, cristão, que deseja 

conhecer mais acerca das maiores religiões do mundo. Dias 08 e 09 de Nov de 2022.   Informações: 

https://bit.ly/religioes-do-mundo  

 

Quebrando o Iceberg! Siga o Mestre 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Como se faz: Trata-se de um jogo de imitação. 
Todos deverão seguir os movimentos que o mestre fizer. Inicie fazendo movimentos de alongamento: esticar 
os braços para cima, para baixo, alongar o pescoço, agachamentos, insira passos de dança, movimentos 
engraçados, etc. 
Variação: O moderador da dinâmica poderá convidar outros participantes para serem mestres também (um 
de cada vez). Atenção para chamar pessoas desinibidas, ou que não se sintam constrangidas diante do 
grupo. Moral e aplicação bíblica: (1 Coríntios 11:1). Nossas atitudes podem ser imitadas pelos outros? 
Compreender a importância de ser um imitador de Cristo. 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Bondade de Deus – Isaias Saad 
 
Você é aquilo que ama – Marcelo Sissá 
 
 
 
 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/4/7
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O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O coração do discípulo e sua disponibilidade em aprender do Senhor 
Pr. Leonardo Silva (Ministério JesusCopy) | (Mateus 28:16-20) (Efésios 2:1-6) 
 
O texto de Mateus 28 nos traz o comissionamento da igreja de levar o evangelho a todas as nações e fazer 
discípulos, o qual foi executado de tal forma que ultrapassou continentes e séculos, até nos alcançar, porém 
podemos observar que a nossa geração tem fragmentado a mensagem de Cristo, obtendo somente o 
benefício do Cristo que salva e deixando de lado o Cristo que governa. Apesar disso, em Efésios 2:1-6, 
aprendemos que existem duas formas de se viver, ou segundo as inclinações da nossa carne e curso deste 
mundo ou seguindo a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Hoje vamos aprender algumas lições sobre 
Jesus, inclusive sobre como nos relacionarmos com as pessoas ao nosso redor e com o Pai. 
 
1. Forma de nos relacionarmos com o mundo (Lucas 6:27-36): Jesus estava falando com seus discípulos 
sobre como eles se relacionavam com aqueles que os perseguiam (possivelmente o império Romano e os 
fariseus). Quando observamos mais profundamente esse texto, percebem-se muitos verbos relacionados a 
doar, pois precisamos estar dispostos a nos doar de tal forma que possamos mudar os ambientes em que 
somos inseridos. Quando Jesus se entrega para morrer na cruz, Ele faz isso, entrega-se totalmente para 
mudar o mundo, mesmo quando isso custou a Sua vida. Se somos chamados para ser luz, precisamos ir 
aos lugares que precisam de luz!  
 
O que é “ser abençoado” para você? E ter sucesso? Na cosmovisão cristã, “sucesso” é cumprir o 
propósito para o qual fomos chamados por Deus. Será que temos buscado o sucesso com essa 
visão, ou com as lentes da sociedade? 
 
2. Forma de nos relacionarmos como igreja (Efésios 2:14-16): O mesmo evangelho que nos garante que 
fomos reconectados com Deus, também nos fala que fomos reconectados como família. Mas se somos uma 
família e irmãos em Cristo Jesus, temos cuidado uns dos outros, sabendo que temos essa responsabilidade 
como igreja? Pois não somos chamados para “receber”, esperando que somente o pastor cuide das 
pessoas, mas precisamos amadurecer, dar frutos e fazer discípulos (texto sugerido 2 Timóteo 4:4 ao 8). 
 
Você tem cuidado dos seus irmãos na fé?   
Você participa de algum ministério na igreja? Qual? 
 
3. Forma de nos relacionarmos com Deus (Mateus 6:6-9): Quem Deus é para você? Deus é nosso Pai 
em Cristo Jesus, quando nos relacionamos com Ele, nos relacionamos com o Pai que nos adotou. Embora 
o pecado nos afaste de Deus Pai, pelo sangue de Jesus, somos reconectados com Ele e adotados como 
filhos amados através da graça. Por isso, ter medo de pecar não deve ser por receio de perder benefícios, 
mas por medo de ferir e entristecer o coração do Senhor, que é o nosso Pai. Uma forma de expressar esse 
amor é através da santidade e obediência. E agora que fomos ressuscitados com Cristo, somos chamados 
para ter um relacionamento de comunhão com Deus Pai, que nos ama.  
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, só podemos te agradecer por tão grande amor! Nos ensina a sermos Teus imitadores, restaura os 

nossos relacionamentos, pois só através de Ti, poderemos ser diferentes. Nos ajuda a levar vida, a vida que 

vem de Ti, em cada ambiente em que andamos, nos ensina a sermos bons irmãos, que cuidam uns dos 

outros e edifica uns aos outros. Queremos Te amar mais e mais, assim oramos. Amém. 
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