
 

   
 

 
Dia 20 de Janeiro de 2019 

 Líder: essa é pra você! Vivendo em novidade 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos 

pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida” (Romanos 6.4). 

 

Primeiramente, feliz 2019 e que Deus guie você durante todos os dias de sua vida! O novo ano chegou, e com ele 

fazemos muitos planos. Porém, se formos iguais e não nos permitirmos ser moldados pela poderosa mão de Deus, será 

tudo igual. Em 2019, permita-se ser transformado pelo Senhor e dirigido pelo Espírito Santo, para a glória do Pai. 

A canção Tudo Igual?, do Paulo César Baruk, ajuda-nos a entender isso. Seja diferente. Seja igual Jesus.  

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Faça planos: É tempo de recomeçar. 2019 está repleto de oportunidades, novos dias ensolarados e sorrisos alegres. 

Neste mês de janeiro, dedique um tempo, sozinho e em célula, para planejar seu ano. Estipule metas, projetos e novas 

estratégias. Sonhe com crescimento e multiplicação de seu pequeno grupo, aprofundamento espiritual de todos, 

momentos de confraternização, oração, evangelização. Busque dar o melhor para os seus amados irmãos. Nos 

primeiros encontros de 2019, estimulem-se uns aos outros (Hebreus 10.24), para que cresçam juntos na graça e no 

conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo (2 Pedro 3.18). 

Quebrando o Iceberg! Compartilhando Projetos 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Este quebra-gelo tem o objetivo de estimular as pessoas. O facilitador pode começar compartilhando algum plano que 

tem para 2019. Pode ser em qualquer área (espiritual, familiar, ministerial...), e peça para que todos também 

compartilhem algo. Isso ajudará todos a identificar como podem melhorar. Se o tempo permitir, compartilhem mais de 

um projeto; alguns dos meus são estes: 

• Ter uma vida devocional bem estruturada  

• Ter uma alimentação mais saudável 

• Ler pelo menos 1 livro todo mês 

No final, orem pelos planos e entreguem tudo a Deus. 

“Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará” (Salmo 37.5). 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Leve Esperança Até Que Ele Venha – Alexandre Magnani [Junta de Missões Mundiais] 

Jesus Em Tua Presença – Asaph Borba (e Adhemar de Campos) 

Tu Somente és Deus – Eliz Messias 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://youtu.be/OfFbhqwIJT0
https://my.bible.com/pt/bible/1608/HEB.10.24.ARA
https://my.bible.com/pt/bible/1608/2PE.3.18.ARA
https://youtu.be/MNNXQDanfcU
https://youtu.be/0oventhqIPc
https://youtu.be/zLMTVMvN8SE


 

   
 

Tempo de Recomeçar | Pr. Marcílio Oliveira | Atos 9.1-5 

Início de ano é tempo de recomeços. Muitos de nós fazemos planos para o novo ano; planos ministeriais, profissionais, 

para a área academia ou familiar. E Deus também tem planos de recomeço para a nossa vida, bem mais profundos do 

que possamos imaginar. E para você e eu recomeçarmos, é preciso: 

1) Confiar mais em Deus do que nas ideologias e conhecimentos: Saulo era um homem muito inteligente (cf. Atos 

22.3), porém, diante do conhecimento e da sabedoria de Deus, toda a instrução humana adquirida se torna nada. “O 

que é o conhecimento humano ante o poder de Deus?” Paulo falou que considerava tudo como perda por causa do 

conhecimento de Cristo (Filipenses 3.2-11). A sabedoria do mundo é loucura para Deus (1 Coríntios 3.18-19). 

Como podemos identificar se estamos confiando no conhecimento de Deus ou na sabedoria humana? 

Por que o conhecimento de Deus é tão precioso para o cristão? 

2) Deixar que Jesus seja a resposta para a sua busca espiritual: Muitas pessoas têm uma fé sincera, mas 

depositada em coisas, pessoas, práticas religiosas ou costumes. Se nossa fé não estiver única e tão somente em Jesus 

Cristo, não agradaremos a Deus e nem o encontraremos; afinal, Jesus é o único caminho para o Pai (João 14.6). Saulo 

era zeloso às práticas religiosas, ele havia se tornado fariseu, mas não estava crendo naquele que o Pai tinha enviado, 

Jesus. Logo, sua religiosidade era vazia e sem poder. 

Quais práticas religiosas podem roubar nossa confiança em Jesus para confiarmos nelas? 

3) Confiar mais em Deus do que em nossa capacidade e poder: Saulo confiava no poder e na sua própria 

inteligência. Mas só de Jesus vem o poder transformador. Se fizermos planos e acreditarmos que conseguiremos 

realizá-los por nossa própria capacidade, falharemos redondamente.  

Como podemos aplicar este princípio em nosso dia a dia? 

4) Entender que a obediência leva a experiências mais profundas com o Senhor: Se não seguirmos a voz de Deus, 

não viveremos os planos de Deus para nós. Exemplo disso é Ananias, que ouviu do Senhor a direção de se levantar, ir 

até Saulo (conhecido como homem cruel e perseguidor do Caminho) e colocar as mãos sobre ele (Atos 9.10-19).  

Você tem sido um filho obediente? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Neste tempo de projetos, procure um amigo(a)/companheiro(a) de oração e compartilhem necessidades, pedidos de 

oração, pessoas por quem interceder. É muito importante termos com quem orar.   

“Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, 

porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem dois ou três 

reunidos em meu nome, ali estou no meio deles” (Mateus 18.19-20). 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, inclina o nosso coração para ti. Não deixes que nós confiemos em conhecimento humano ou em nossa própria 

capacidade. Ajuda-nos a entender que Jesus é o caminho eterno, e que somente através dele andamos em novidade de 

vida. Que cada um de nós te obedeça como filho ao pai. Em Cristo, oramos. Amém! 

https://youtu.be/xSOZFCFcBgQ?t=2322
https://my.bible.com/bible/211/ACT.9.1-5
https://my.bible.com/bible/1608/ACT.22.3
https://my.bible.com/bible/1608/ACT.22.3
https://my.bible.com/bible/1608/PHP.3.2-11
https://my.bible.com/bible/1608/1CO.3.18-19
https://my.bible.com/bible/1608/JHN.14.6
https://my.bible.com/bible/1608/ACT.9.10-19


 

   
 

 


