
 

A NOSSA MISSÃO É SERMOS UM NA PALAVRA 

TEMPO DO AMOR E CUIDADO UNS PELOS OUTROS (20 min) 
Vamos acolher uns aos outros através do ouvir e orar uns pelos outros. Não esqueçamos de orar agradecendo pela 

família hospedeira. 

“No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em 

verdade. São estes os adoradores que o Pai procura.” (Jo 4: 23) 

                                     

TEMPO DE LOUVOR (10 min); 
 

QUEBRA-GELO (5 min);  
 

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

Você já ouviu a expressão sobre Missões de que ela é feita pelos pés dos que vão, pelos 

joelhos dos que oram e pelas mãos dos que contribuem? 

Pois bem, Jesus não nos deixou somente o seu exemplo e ordenança: “Portanto, vão e façam 

discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 

ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.” [...], mas através de sua autoridade Ele 

também nos deu a promessa fiel de sua presença diária: E eu estarei sempre com vocês, até o fim 

dos tempos". (cf Mt 28: 18-20) 

 No Evangelho segundo João, Jesus nos mostra através do seu encontro intencional com uma 

mulher da cidade de Sicar, em Samaria, que a nossa Missão é realizada enquanto caminhamos nos 

relacionando com as pessoas e influenciando vidas através do Evangelho.  

Se somos mesmo de Cristo precisamos entender que nossa missão é ganhar pessoas para nós 

para que apresentemos Jesus a essas pessoas que estão sedentas dEle. Não importa se somos PHD 

em bíblia, se temos diploma teológico ou 50 anos de EBD; o que importa é ter um coração cheio de 

Jesus, ou seja, de comunhão com Ele, para que possamos anunciar aquele que nos libertou do império 

das trevas para o reino do seu Filho Amado (Cl 1: 13).   

Jesus durante sua missão em carne aqui no mundo, ao caminhar por toda a parte, de fato 

mostrou que Ele e o Pai são Um na Palavra. Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele 

que me enviou e concluir a sua obra. (Jo 4: 34)   

 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO (40 min):  

1. Jesus disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos (saciados). (Mt 5: 6)  
Você já sentiu muita fome ou muita sede algum dia em sua vida? Você quer compartilhar qual foi a sensação que 
teve ao saciar essa vontade? É possível imaginar que espiritualmente muitas pessoas ao nosso redor também estão 
famintas e sedentas de receber Jesus, o pão vivo e a água da vida? 

 
2. Você pode compartilhar como foi a sua decisão por Jesus? Você lembra o dia em que isso aconteceu? 

 

3. Você já teve a oportunidade de ganhar uma vida para Cristo? Compartilhe essa experiência. Você sabe hoje 
como se encontra esta pessoa? 
 

4. A bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. (Mt 12:34). Você tem o hábito de ler diariamente a 
Palavra de Deus para também falar do amor de Jesus a outros? Você tem acompanhado a Maratona Bíblica da 
PIBAC com a intenção de sermos unidos na Palavra como Corpo de Cristo? 

 

TEMPO DE CLAMOR (10 min): Para que sejamos cheios do amor de Deus para testemunharmos Jesus a outros. 
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Lembre-se!  A adoração é um estilo de vida. O PGM também é 

uma oportunidade de glorificarmos a Deus em espírito e em 

verdade através do Discipulado um a um. 
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