
 

NÃO APENAS OUVINTES... 

TEMPO DO AMOR E CUIDADO UNS PELOS OUTROS (20 min) 
Momento de recepção, acolhimento e de ouvir uns aos outros. Agradeçamos a Deus por tudo e oremos pelos líderes 

e a família hospedeira.  
 

“Sejam praticantes da Palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos” (Tg 1: 22) 

 

TEMPO DE LOUVOR (10 min); 
      

QUEBRA-GELO (5 min);  
     

TEMPO DA PALAVRA – Para ler e Refletir (5 min) 
 

Há uma frase bem conhecida de todos nós que diz: “o que você faz fala tão alto aos meus 

ouvidos que eu não consigo ouvir sua voz”. Esta frase explica de forma significativa como nossas 

atitudes revelam muito mais o que somos do que nossas palavras. Há também quem diz que “somos 

aquilo que fazemos repetidas vezes”. Certamente as frases citadas fazem sentido. As Escrituras 

afirmam que uma árvore é conhecida pelos seus frutos ( Mt 7:17).  

Jesus chamou de hipócritas aqueles que falavam coisas boas, mas eram maus ( Mt 12:34). Em 

Mt 7:20  Jesus disse que esses hipócritas seriam conhecidos por seus frutos (obras ou atitudes). 

Neste mesmo Sermão do Monte, Jesus depois de uma série de instruções que começou em Mateus 5, 

finaliza dizendo: “portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem sensato 

que construiu a sua casa sobre a rocha...” 

         Que terreno poderia nos dar mais segurança para construirmos a nossa casa? A ROCHA.     

Cristo se revelou por meio da Sua Palavra para que obedecendo-a, estejamos em terreno seguro, e 

mesmo no dia mau estaremos firmes, pois quem ouve e obedece sabe onde está seguro. Quem ouve e 

obedece não vive na hipocrisia, vive na Verdade; e quando abre a boca para falar fala como quem 

ensina com autoridade e as pessoas ficam maravilhadas (Mt 7: 28 e 29), pois do seu interior fluem 

rios de água viva (Jo 7:38). 

Guarde no seu coração esta frase de John Flavel: “AS ESCRITURAS NOS ENSINAM A MELHOR MANEIRA DE VIVER, A 

MANEIRA MAIS NOBRE DE SOFRER E A MANEIRA MAIS CONFORTÁVEL DE MORRER” 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO (40 min):  
 

1) Reflita!  Você tem sido apenas um ouvinte de Cristo ou um discípulo dele? Tão somente frequentar um PGM ou 

participar dos cultos aos domingos pode fazer de mim um praticante da Palavra de Deus? 

2) Onde você mora, trabalha ou no convívio com sua família, as pessoas tem visto o quê na sua vida? 

3) Compartilhe uma experiência que você pôs em prática a partir do aprendizado que a Bíblia lhe ensinou. Qual foi o 

resultado observado por você após esta prática?   

TEMPO DE CLAMOR (10 min): Oremos para que possamos amar e cuidar dos órfãos e das viúvas 

assistindo-os em suas dificuldades e desenvolvermos uma vida de genuína santidade. (Tg 1: 27) 
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Lembre-se!    

No PGM temos a oportunidade de pôr em prática  

o descrito em Atos 2: 42. 
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