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A PRIORIDADE DA MISSÃO NA VIDA CRISTÃ  

SEMANA I – 04 A 10/02 
 
Texto Base: João 4.31-35 
 
Ser cristão e não se comprometer com a grande comissão é uma contradição. 
Hoje muitos irmãos vivem frustrados, porque buscam satisfação e realização 
fora da presença de Deus e do seu propósito para a igreja, que é a evangelização 
local e transcultural.  
 
Ao lado do objetivo de edificar as vidas das pessoas, a outra razão para a 
existência dos grupos pequenos é: o evangelismo. Dietrich Bonhoeffer, disse: "A 
igreja é igreja somente quando ela existe para os outros."  
 
Vamos aplicar os ensinos da missão de Jesus (João 4.31-35) 
 
v.31) “Entretanto os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come.” 
O contexto deste texto - Jesus havia gastado uma tarde inteira evangelizando a 
mulher samaritana debaixo de um sol escaldante e não havia comido nada. Ele 
se sacrificou!  
 

Pense o quanto temos sacrificado e investido para evangelizar através do 
GCEM? 

 
v.32) “Ele, porém, respondeu: Uma comida tenho para comer que vós não 
conheceis.” 
 

De que você se alimenta? o que te dá satisfação e realização na vida? 

Não existe alegria de salvação enquanto buscarmos a Deus com desejos e 
apreciações para as coisas do mundo. Jesus e seu propósito deve nos satisfazer 
plenamente!  
 
v.33) “Então os discípulos diziam uns aos outros: Acaso alguém lhe trouxe de 
comer?” 
 
Os discípulos estavam confusos sobre as prioridades de Jesus. Para ter prazer 
na missão, precisamos mudar nossos valores e prioridades, e aprender a nos 
satisfazer em Deus.  
 
v.34) “Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me 
enviou, e completar a sua obra.” 
 
O principal alimento de Jesus era fazer a vontade de Deus: "realizar a grande 
comissão". 
 

Você deseja ter desta comida e se satisfazer em ver alguém indo para o céu? 
 
v.35) “Não dizeis vós: Ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos  
digo: levantai os vossos olhos, e vede os campos, que já estão brancos para a 
ceifa.” 
 
Para ser eficaz na missão é preciso ter a visão que Jesus tinha das pessoas e do 
mundo. Não protelar a evangelização, ter senso de urgência da tarefa, tirar os 
olhos dos nossos umbigos e "levantar os olhos", ter visão de colheita e não 
apenas de semeadura. 
 
Vivendo o amor de Cristo 

Conversem sobre atitudes que devem mudar para serem mais intensos na 
evangelização. Depois orem uns pelos outros. 
 

O PODER PARA RECOMEÇAR 

SEMANA II – 11 A 17/02 
 
Texto Base: Provérbios 24.16 
 

“Porque sete vezes cai o justo, e se levanta; mas os ímpios são  
derribados pela calamidade.” 

 
O arrependimento é a capacidade divina para recomeçar sempre que 
necessário, é a garantia da entrada no céu - "vida eterna" e aqui na terra. É o 
jeito de se manter avivado. Levantar ao cair é uma característica dos justos!  
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Conheçamos o caminho que nos levará após a porta da eternidade (Salmo 51.1-
13).  
 

• Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele também pecou 
terrivelmente e precisou se arrepender e recomeçar. Como foi seu 
processo de arrependimento e perdão?  

 
vs. 1) “Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; apaga as 
minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias.”  
 

• Davi se humilhou, clamou e chorou pela compaixão de Deus. Quais 
eram os possíveis sentimentos e experiências de Davi neste momento?  

 
vs.3) “Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre 
diante de mim.” 
 

• Admitiu que era pecador, consciente. Não amenizou ou ficou culpando 
as circunstâncias.  

 
• Além de admitir, o que mais Davi fez? Ele confessou os pecados 

transgressões e também que era pecador por natureza (vs.3b,5).  
 
vs. 7) “Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo; lava-me, e ficarei mais alvo do 
que a neve.”  
 

• Davi confiou totalmente na misericórdia e no perdão de Deus, não tinha 
dúvidas. 

 

• Qual é o sinal de que Deus perdoou? Um dos sinais é que você é capaz 
de prosseguir.  

 
vs. 8 a 12) “Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que 
esmagaste.” 
 

• Davi clama a Deus pela renovação e recuperação de sua vida. Observe 
que ele não exige e nem manda nada, ele suplica por alegria, esperança, 
motivação e comunhão. 

 
vs. 13-19) “Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores 
se converterão a ti, anunciarei louvarei apresentarei sacrifícios a ti.”  
 

• Davi demonstra gratidão ao receber o perdão e se compromete em fazer 
o mesmo pelo outros "ensinarei aos transgressores". Você acredita que 
só falar com Deus é suficiente?  

 
Vivendo o amor de Cristo 

Conversem sobre como Deus tem sido misericordioso com você diversas vezes 
que errou e depois orem se comprometendo a recomeçar naquilo que falhou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMAÇÃO  
AGENDA SUJEITA ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. 

INFORMAÇÕES: +55 31 3384-3915 

SEMANA DO CLAMOR 
2019 

03 A 06 
MARÇO 
07 A 10 
ABRIL 

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

7H, 15H E 19H30 
TEMPLO 

O CRISTÃO E OS 
NEGÓCIOS 

11  
FEVEREIRO 

SEGUNDA ÀS 19H30 
TEMPLO 

CULTO DAS 
MULHERES 

16 
FEVEREIRO 

PRA. CYNTHIA 
SÁBADO ÀS 17H 

TEMPLO 

ENCONTRO 
HOMENS EM FOCO 

18 
FEVEREIRO 

SEGUNDA ÀS 19H30 
TEMPO 

TEMA: MEU AMIGO 
ESPÍRITO SANTO 

RAÍZES 
ACAMPS MOCIDADE 

02 A 05  
MARÇO 2019 

INFORMAÇÕES: 
Igor: (31) 98808-7580  
Bela: (31) 99165-1617   

CURSO DE CASAIS 
INÍCIO  

18 
MARÇO 

SEGUNDA ÀS 20H 
TEMPLO 

INFO: +55 31 3384-3915 

INTIMIDADE 
ACAMPS 

ADOLECENTES 

18 A 21 
ABRIL 

SÍTIO RECANTO CENTRAL 
INFO: CULTO 

ADOLECENTES  
SEXTA ÀS 20H 

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

 


