
  

  

ASSUNTO DA SEMANA : Fazendo as pazes com  o anonimato 

Curitiba, 03 de março de 2019 

Objetivo do encontro: humildade e serviço cristão. 

Para  o líder:  o primeiro a dar o exemplo de humildade e serviço é o líder! Dedicar-se aos outros é 

dedicar-se ao Senhor! 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
Título: ELOGIOS! 

Como fazer: Distribua papel e caneta às pessoas. Depois diga que cada um tem de escrever o seu nome 

no topo do papel. Então peça que passem os papeis até que o seu papel passe por todos e volte para 

você. Enquanto é passado, as pessoas devem escrever no papel um elogio para aquela pessoa.  

No final: todos receberão elogios e carinho. 

Conclusão: você não precisa se preocupar em parecer ser algo que não é. Cada um tem valor, é amado 

e é importante no grupo.  

3. Você pode escolher músicas que o seu grupo conheça dentro do tema. 

Leitura:  Salmo 67 

Sugestões: 1) O Espírito Santo se move em você 2) Maravilhosa Graça 3) Te agradeço  



  

  

RESUMO DA MENSAGEM: Fazendo as pazes com o anonimato - Texto: Lucas 19:28-40 

Introdução: Muitas pessoas têm dificuldade com o anonimato. A grande maioria delas gosta de ser reconhecida 
pelo que faz. Nesta busca muitos já se perderam: Saul fazendo estátuas para sí, diversos reis buscando o poder, 
Geazi buscando o reconhecimento financeiro pelos seus serviços, Judas tentando lucrar com o ministério de 
Jesus, e muitos lideres, muitos crentes durante a história e nos dias de hoje.   

Algumas vezes os discípulos de Jesus travaram diálogos que mostram esse desejo de reconhecimento. Mas o 
que Jesus faz é ensinar a eles e a nós que humildade e um espírito de servo são necessários para que o Reino 
de Deus esteja em nós: ou Ele reina, ou nós reinamos. A obra do Senhor começa no secreto e do secreto se 
revela para as outras pessoas. 

Quais são os testes que Jesus coloca diante de nós para servirmos aos propósitos do Reino? 

1º O Teste da Disponibilidade – v. 29 – Jesus enviou dois discípulos para uma missão simples: ir até a cidade 
próxima e pegar um jumentinho. Não sabemos nem quais discípulos ele escolheu. Muita gente prefere ficar 
acomodada pertinho de Jesus ao invés de assumir uma nova missão que pareça simples. Muitas vezes o que 
fazemos é condicionar a disponibilidade de acordo com os nossos interesses, status, visibilidade ou fase de vida. 

2º O Teste da Estratégia – v. 30, 31 – Jesus deu instruções específicas sobre a missão. Procurar um jumentinho, 
que nunca tinha sido montado; desamarrar sem pedir a ninguém; se alguém perguntasse alguma coisa era só 
dizer que o Mestre precisava dele. Parecia um plano estranho, mas os planos de Deus são perfeitos! Seria tudo 
do jeito que Jesus queria, e funcionaria! Só que os discípulos não sabiam. Provavelmente eles pensaram que o 
plano devia sofrer alguns ajustes! 

3º O Teste do Reconhecimento – v. 35 - No ultimo teste, os discípulos surpreendem, fazendo algo que Jesus 
não tinha pedido. Decidem abrir mão dos seus mantos e coloca-los sobre o jumentinho. Não simplesmente para 
dar um conforto maior a Jesus, mas para mostrar que a autoridade, a glória eram dEle (Hebraico adderet – 
esplendor, glória capa). Quantos são os que desejam o manto para si mesmos ao invés de dar glória a Deus! 

35 MINUTOS  

Perguntas de Descoberta: 

 Por que o ser humano tem tanta necessidade de ser reconhecido? 

 Por que o Reino de Deus funciona numa dinâmica contrária? 

Perguntas de Entendimento: 

 Quais as tentações que passam por nossa mente quando o assunto é estar disponível para Deus? 

 Você já tentou “dar uma forcinha para Deus” achando que do jeito de Deus não estava muito certo e se 

arrependeu? Compartilhe sua experiência. 

 O que os discípulos fizeram que surpreendeu a Jesus? Qual o significado do gesto dos discípulos? 

Perguntas de Checagem 

 Você passa nos testes de Jesus hoje? 

 Quer conversar com Ele e pedir que o ajude a recomeçar? 

 



  

 

15 MINUTOS 
Escrevam os nomes de pessoas que são amigos e parentes sem Jesus e que são o seu alvo para a 
Campanha Casas de Paz.  
Em seguida, orem por cada nome e se comprometam uns com os outros de ir na direção deles para 
oferecer a Paz do Senhor Jesus. 

10 MINUTOS 
Nessa semana orações por 2 aplicações práticas: 
1 - Orem uns pelos outros 
2 – Orem pelo dia de Treinamento das Casas de Paz – 19/03, 19:30. 


