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Lição GCEM – 19 a 31 Janeiro de 2015 (2 semanas)  
  

Descobrindo os propósitos de Deus para a sua vida   
Efésios 1.3-5, Mateus 22.36-40, Mateus 28.18-20   
 

PARTE V – I SEMANA 

 
Introdução 
 
Uma questão essencial que você deve perguntar: Por que estou vivo? Qual é 
a finalidade da minha vida? 
 
Ilustração 
Conta-se uma história sobre um arquiteto inglês, que fez o projeto de algumas 
catedrais da Inglaterra. Um dia, ao visitar a área onde estavam construindo 
uma, ele encontrou três homens trabalhando na escavação. “O que vocês 
estão fazendo?”, ele perguntou. “Eu estou apenas retirando entulhos”, replicou 
um deles com azedume. “Eu estou cavando uma vala de alicerce”, reclamou o 
segundo homem.  Mas o terceiro homem respondeu com orgulho: “Eu estou 
ajudando a construir uma grande catedral!” 
 
Deus nunca cria nada sem propósito! Se você está vivo, significa que Deus 
tem um propósito para sua vida!  Por isso, você precisa entender que está 
aqui temporariamente. É como se tivesse de passagem por um país 
estrangeiro. Deus quer que reconheçamos que fomos criados para uma 
finalidade. 
 
A quinta Razão pela qual Deus criou você: 

 
5. Você foi feito para uma missão da obra de Deus (João 17.18)  
 

a) Todo cristão precisa de um ministério na Igreja e uma MISSÃO no 
mundo! Você tem que ter os dois! MINISTÉRIO e MISSÃO! (Comente 
mais) 

 
b) Qual é a nossa missão no mundo?  Se você quer a bênção de Deus 

em sua vida, você precisa amar o que DEUS ama, se preocupar com o 

que Ele mais se preocupa: Trazer os sem igreja para a família de 
Deus! 

  

Aplicação  
 
A nossa missão é falar para as pessoas sobre a salvação! Exercer nossa 
missão no mundo é: Evangelismo.  
 
Deus não quer que nenhuma pessoa sequer se perca! …Nenhuma criança, 
nenhum adolescente, nenhum jovem, nenhum adulto ou idoso. Então a nossa 
Missão é levar cada pessoa do nosso relacionamento a ter um encontro 
transformador com JESUS. 
 
Quando você pergunta “De que tamanho deve ser a nossa igreja?”, você está 
fazendo a pergunta errada!  A pergunta certa é “Aqui na cidade, quem precisa 
de Jesus?” 
 
Porque enquanto existir uma pessoa perdida, sem Jesus, em caminhos 
distantes de Deus, a nossa igreja precisa continuar crescendo. 
 

Conclusão 
 
Você foi planejado para o louvor de Deus, isso é ADORAÇÃO; Foi formado 
para a família de Deus, isso é COMUNHÃO; Foi criado para se tornar como 
Jesus, isso é DISCIPULADO; Foi moldado para servir, isso é MINISTÉRIO, e 
foi feito para cumprir uma missão no Reino de Deus, isso é EVANGELISMO. 
 
Então, você tem cinco razões para entender o propósito de Deus para a 
sua vida. Você foi:  

1) Planejado para o louvor a Deus,  
2) Formado para pertencer a família de Deus,  
3) Criado para tornar-se igual ao Filho de Deus,  
4) Moldado para servir em nome de Deus,  
5) Feito para um Ministério e uma Missão na obra de Deus 

 
Desafio 
 
Como tem sido sua vida? você tem cumprido esses propósitos? Neste 
novo ano você pode ter uma vida totalmente diferente entendendo o que Deus 
espera de você? 

 

Aplicação  
Como você pode mostrar que é realmente um cristão?  
1Coríntios 12,12-31 

http://www.escolaparapregadores.com/kit-ilustracoes-para-sermoes/
http://www.escolaparapregadores.com/sobre/


 
Se comprometendo com a igreja que é a família de Deus! Participando de uma 
célula, um GCEM. A razão pela qual Deus descreve a Igreja como uma 
família, é porque nela os membros são irmãos entre si e aprendem a se 
relacionar, a suportar uns aos outros e a se amar, mesmo sendo diferentes! 
 
Você precisa participar da família de Deus para estar em Comunhão com as 
pessoas de Deus.  
 
(GCEM – Você está cuidando de quem e sendo cuidado por quem?) 
 
Aplicação Pessoal 
 
1. Entramos em um novo ano, você precisa descobrir os propósitos de Deus 

para sua vida e cumpri-los. 
2. Você foi planejado para o louvor de Deus, isso é ADORAÇÃO; Foi formado 

para a família de Deus, isso é COMUNHÃO; Foi criado para se tornar 
como Jesus, isso é DISCIPULADO; Foi moldado para servir, isso é 
MINISTÉRIO, e foi feito para cumprir uma missão no Reino de Deus, isso 
é EVANGELISMO. Onde você precisa melhorar? 

3. Orem uns pelos outros e se comprometam com as mudanças. 
 

PARTE VI – II SEMANA 

 
Na Semana de 26 a 31 de Janeiro, os GCEM’s devem recapitular os 5 
propósitos, aplicando de forma prática para provocar mudança de vida em 
2015. 
 

1. Você foi planejado para o louvor a Deus; 
2. Você foi criado para fazer parte da família de Deus; 
3. Você foi criado para se tornar parecido com Jesus; 
4. Você foi moldado para servir em nome de Jesus; 
5. Você foi feito para uma missão na obra de Deus; 

 

ALVOS 2015 

Pegue o FORMULÁRIO e preencha o seu PROJETO DE VIDA 
para 2015 trazendo preenchido no culto da Passagem do ano 

no VIA SHOPPING.CREIA! 2015 será o melhor ano  
de sua vida! 

OFERTA 
SEMEADURA 

Somos desafiados a trazer ao SENHOR uma oferta não 
inferior ao dízimo de tudo o que recebermos em  

Dezembro e Janeiro. 

 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 

CURSO DE 
CAPACITAÇÃO 

6 Fevereiro (Sexta) – 19h30 
16 Março (Segunda) – 19h30 
13 Abril (Segunda) – 19h30 

Todos os GCEM’s estão convocados a participar. 
É TEMPO DE CRESCER! 

CLAMOR 
TROMBETAS E 

CASA DE ORAÇÃO 

31 Janeiro (Sábado) às 20h até 
01 Fevereiro (Domingo) às 22h 

SEMANA DO 
CLAMOR 

1 a 4 Fevereiro (Domingo a Quarta) 
Domingo as 10h, 17h e 19h  

Segunda a Quarta 7h, 15h e 19h30 

CURSO DE 
BATISMO 

22 Fevereiro (Domingo) às 18h  
ABEV 

CULTO DE 
MULHERES 

7 Fevereiro (Sábado) às 17h 
Mulheres que fazem a diferença 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 

DOMINGO 
9h – Escola Bíblica (ABEV) 

10h, 17h e 19h – CULTO DE CELEBRAÇÃO 

SEG 
20H 

Mulheres Intercessoras – ABEV 
Êxodo Intercessão – Templo  

TERÇA  
15H 

Tarde da Benção 

QUARTA 
19H30 

Noite da Unção e da Vitória 

SEXTA 
19H30 

Adolescentes Central 

SÁBADO 
20H 

11h30 – Palavra Central Rede Super 
Mocidade Central 

GCEM’s 
Nos lares 

SEG A SÁB 

Grupo de comunhão, Edificação e Multiplicação - é um lugar onde as pessoas 
podem encontrar amparo, encorajamento, oração, amigos, atendimento as 

suas necessidades e acima de tudo a presença de DEUS. 

 


