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TESOURO PRECIOSO 

SEMANA I – 02 A 08/12 
 

PROV 4.23 

Para podermos orar e obter respostas de Deus não basta clamar. A 
natureza humana tem como característica o egoísmo, queremos todas as 
atenções voltadas para nós, priorizamos as nossas necessidades, os 
nossos desejos e talvez só depois (se sobrar um pouco de tempo e 
vontade) olhamos para o próximo. O estilo de vida egoísta faz com que 
as pessoas vivam preocupadas e ansiosas. Vamos aprender aplicar 
algumas verdades sobre este assunto através do texto de Lucas 12:22-34.  
 
Vivemos mesmo em um mundo cada vez mais egoísta? O que você 
pensa? Quais são algumas marcas de egoísmo em nossa sociedade?  
 
No texto de Lucas 12.22-34 podemos perceber que Jesus aborda alguns 
aspectos que nos leva a refletir sobre nossa posição.  
 
1. Jesus falou sobre a preocupação (v.22): A nossa preocupação 

não serve para absolutamente nada, não pode sequer nos acrescentar 
nem um dia a mais de vida, é uma característica daqueles que não 
confiam em Deus.  

 
Leia provérbios 4.23 e responda: devemos nos preocupar ou proteger 
nosso coração?  
 

2. Jesus falou sobre a prioridade "Buscar o reino" (v.31): 
satanás tentará de todas as formas tirar o nosso foco e atrair a nossa 
atenção para as coisas do mundo. 
 

O que significa na prática buscar o reino de Deus em primeiro lugar?  
 
3. Jesus falou sobre onde o nosso coração deve estar (v.34): O 

nosso coração está naquilo que mais valorizamos. Se estivermos 
focados nas coisas que o mundo pode proporcionar nosso coração 
estará fechado para as riquezas espirituais.  

 
Para você qual é a inclinação constante do coração desta geração: 
passado, presente "imediatista" ou futuro? 
  

• Podemos perceber que Jesus nos ensina que quanto mais nos 
aproximarmos Dele mais podemos dominar nosso coração para 
viver o reino de Deus nesta terra. 

• Nossa felicidade jamais estará nas coisas que possuímos e nos 
bens que acumulamos.  

• Nosso coração deve estar naquilo que é de fato uma prioridade: 
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós 
mesmos.  

• Devemos refletir sobre o cuidado que temos uns com os outros e o 
quanto nos importamos com as pessoas. 

 
Vivendo o amor de Cristo 

Vamos interceder por três pessoas que não conhecem a Deus e também 
vamos orar uns pelos outros.  
 

ADORAÇÃO NA IGREJA 

SEMANA II – 09 A 15/11 
 

JOÃO 4.23-24 

A música e a adoração devem estar sujeitas à opinião pública ou à 
palavra de Deus? Estes existem para agradar a Deus ou aos homens? 
Como devemos adorar e o que está envolvido na adoração? Vamos ver o 
que João nos ensina sobre o assunto.  
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v.23) “Mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros 
adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o 
Pai procura a tais que assim o adorem.” 
 
Observe quantos paradigmas necessitamos quebrar para adorar. 
Precisamos nos conscientizar de que tudo deve ser voltado para Deus e 
não para nós e saber o que Ele pensa e sente da adoração!  
 
Podemos tirar as seguintes lições deste texto:  
 

• Adoração é uma questão do presente, é uma prática vital, você é 
adorador ou não é!  

• Que parte do nosso ser devemos usar para adorar em verdade? (É o 
nosso espírito). Como tem sido sua experiência nesta área? Você tem 
um tempo a "sós com Deus" diariamente?  

• Para medir ou aferir nossa adoração devemos usar a palavra de Deus 
e não os sentimentos, liturgias, melodias, arranjos musicais, etc. 

• Deus procura adoradores em primeiro lugar, não pastores e líderes 
de células. Estes, Ele já deu à igreja, Ele não os procura. Se você quer 
ter um encontro pessoal com Deus precisa estar adorando!  

 
v. 24) “Deus é Espírito e é necessário que os que o adoram o 
adorem em Espírito e em verdade.”  
 

• Adorar só é possível quando andamos no Espírito e isto depende de 
praticarmos os mandamentos recíprocos "uns aos outros" através das 
células.  

• Adoração é uma prática pessoal, mas também interpessoal por meio 
dos pequenos grupos. A oração do Pai nosso mostra-nos a 
importância da comunhão uns com os outros na nossa vida com 
Deus.  

 
Agora que entendemos alguns fundamentos, o que um adorador faz?  
 
Muitos anos atrás encontrei com um grupo de missionários e lhes 
perguntei em que área de missões atuavam e eles me responderam: "nós 
só cantamos". Será que missionários ou adoradores só cantam?  
O que você pensa? Os levitas do Antigo Testamento só cantavam? Claro 
que não!  
 

Em João 15.8: "Nisto é glorificado o meu pai: que deis muito fruto; e 
assim sereis meus discípulos." 
 
Se o adorador vai glorificá-lo, o que ele deve fazer? Ele deve dar fruto. 
Não! Ele deve dar "muito" fruto (evangelizar e discipular). O melhor 
lugar para dar muito fruto é permanecer na comunhão do corpo "os 
GCEMs", na palavra e dependendo da pessoa de Cristo.  
 
 Vivendo o amor de Cristo 

Nós agora sabemos o significado e o que fazer para adorar a Deus do 
jeito que lhe agrada. Pensem nas maneiras que possam glorificar mais a 
Deus neste ano. Depois orem para isto saia do papel e da mente. 
 
 
 
 

 

PROGRAMAÇÃO  
AGENDA SUJEITA ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. 

INFORMAÇÕES: +55 31 3384-3915 

SEMANA DO  
CLAMOR 

08 A 11 
DEZEMBRO 

 

DOM ÀS 10H, 17H E 19H 
SEGUNDA A QUARTA  

7H, 15H E 19H30 
TEMPLO 

MUSICAL  
REINO DE JUSTIÇA 

15 
DEZEMBRO 

DOMINGO ÀS 19H 
TEMPLO 

PEÇA TEATRAL 
“REFÉM” 

22 
DEZEMBRO 

DOMINGO ÀS 19H30 
TEMPLO 

CULTO DE NATAL 
22 

DEZEMBRO 
DOMINGO ÀS 10H E 19H30 

TEMPLO 

VIRADA DO ANO 2020 
31 

DEZEMBRO 

TERÇAS ÀS 21H 
ESTACIONAMENTO DO VIA 

SHOPPING 

CANAL NO YOUTUBE 
MENSANGEM PR. 
DANIEL SAMPAIO 

VÍDEO TODA SEMANA 
ASSISTA: 

CENTRAL DO BARREIRO 

Orar pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os membros do seu 
GCEM e pela Igreja Família todos os dias. 

 


