
ASSUNTO DA SEMANA: Para a Glória de Deus 

Curitiba, 29 de Setembro de 2019. 

Objetivo do encontro: Refletir sobre o papel de cada cristão na proclamação da glória de Deus entre 

as nações. 

Para o líder: As pessoas observam mais nossas ações que nossas palavras. Se quisermos proclamar a 

glória de Deus na célula, compartilhemos como Deus transformou nossa história.  

 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Material: Fichas com o nome de profissões (preferencialmente de participantes da célula) 

Cada participante recebe uma ficha com o nome de uma profissão (preferencialmente da própria 

profissão). Por um instante, ressaltar a importância daquela profissão. Depois disso, refletir e contar 

em poucas palavras de como sua profissão pode servir à proclamação da glória de Deus. 

 

 

 
20 MINUTOS 

1. Até que Ele venha.  

2. Leia: Lucas 10:17-20 

3. Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e por que? 

4. Façam orações frases de agradecimento e exaltação. 

5. Que a Justiça Flua como um Rio 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO DA MENSAGEM - Pr. Paulo Feniman 



PARA SUA GLÓRIA (Salmo 96:1-3) 

 

INTRODUÇÃO – Tudo o que Deus tem feito é para Sua glória. Tudo o que Deus tem feito 

na obra missionária, tem feito para Sua glória. Não é para o crescimento das nossas igrejas, 

não é para o crescimento dos nossos ministérios, nem para o crescimento pessoal, mas é para 

a Sua glória. Tudo o que fazemos e temos deve ser voltado para Sua glória.   

 Há muitas histórias de pessoas que encontraram a salvação em Cristo Jesus. Histórias 

que precisam ser contadas. Histórias de transformação e mudança de vida. Histórias de 

pessoas que encontraram com Cristo e foram transformadas. Tudo isso para sua glória. 

 O Salmista conclama para adoração e cânticos de todos os habitantes da Terra.  O 

Salmo 96 nos reafirma o propósito principal de nossas vidas: Glorificar a Deus.  

 

I – Deus reivindica Adoração entre todos os habitantes da Terra.  Todos os habitantes da 

Terra são chamados, convocados para anunciar a gloria de Deus. Conforme a visão de João 

em apocalipse, um dia veremos, diante do trono do cordeiro, gente de todas às nações, tribos, 

povos e línguas, glorificando o nome de Deus. Se Deus tem um desejo é o de ver toda Terra 

cantando sua glória para todo sempre. Deus quer usar sua vida, família, profissão, seus bens e 

tudo que você tem para a glória do Seu nome. A história de missões é a história de pessoas 

que entenderam exatamente isso.  

 

II – Deus nos convida e conclama para proclamarmos sua salvação. Nós vivemos e 

existimos não só para glorificar a Deus mar também para proclamar a Sua glória. Como 

fazemos isso? Quando nos envolvemos diretamente, profundamente, intencionalmente com a 

obra de Deus, com aquilo que Deus está fazendo. Se envolver na obra missionária, na ação de 

Deus é mais do que uma ordem, mais do que uma obrigação. É um privilégio para 

participarmos daquilo que Ele mesmo está fazendo.  

 

III – Deus anuncia Sua Glória entre todas as nações.  Como se envolver nessa missão? 

Orando e dedicando nossas vidas em prol do evangelho para que o evangelho chegue aonde 

ainda não chegou. Deus está se movendo. Deus tem se movido em diferentes regiões de 

diferentes maneiras e Ele nos deu o privilégio de participar daquilo que Ele está fazendo. 

Quando olhamos para o mundo atual em que vivemos nos damos conta de que ainda existem 

sete mil povos ainda não alcançados. Deste, três mil são o que chamamos de não engajados, 

em que não há nenhum missionário, nenhum crente, nenhuma igreja, nada que possa fazer 

com que o evangelho avance entre eles. Só na África temos cerca de mil etnias, povos, 

grupos, que ainda não conhecem o evangelho. 28% da população, 300 milhões de pessoas 

que nunca ouviram o evangelho, uma vez sequer. O salmista nos convida a glorificarmos o 

Seu nome, a cantarmos louvores ao Seu nome, mas também nos convida para a cada dia 

proclamarmos Sua salvação. Quando falamos da pregação do evangelho, falamos de 

proclamar, falar abertamente, claramente sobre quem é Jesus, o que Ele fez e como podemos 

ter acesso a Deus através da Sua vida, morte e ressurreição. A mensagem do evangelho 

precisa ser proclamada a todos os povos. Esse é o desejo do coração de Deus. É isso que o 

salmista diz: A cada dia, em todo momento proclamem a salvação. Precisamos entender 

nosso papel na proclamação do evangelho. Esse evangelho pelo qual fomos alcançados 

precisam ser dito, falado, proclamado, vivido em lugares aonde Cristo ainda não é conhecido. 

A minha vida e a sua vida continuam sendo essenciais. Deus nos escolheu e deu a nós o 

privilégio de levarmos o evangelho às pessoas. A proclamação do evangelho exige de nós 

uma ação intencional de ir em direção àqueles que não conhecem e não usufrui da graça 

maravilhosa de Cristo Jesus. Deus escolheu a Sua igreja, sua vida e minha vida para tornar o 

nome de Cristo conhecido. A proclamação do evangelho não deve ser um evento, mas um 

estilo de vida.  



 Hoje temos um movimento migratório como nunca antes na história. Povos que antes 

estavam isolados, hoje estão vivendo mais próximos de nós do que imaginamos. É Deus se 

movendo para que Sua glória seja completa entre todas as nações. Só no Brasil, nos dias de 

hoje, temos mais de noventa etnias que vivem entre nós. Não podemos desperdiçar nada com 

outra coisa que não seja a proclamação da glória de Deus. Entre todas as etnias da Terra. 

Somos chamados para anunciar a glória de Deus – onde Cristo ainda não foi anunciado 

(Romanos 15:20).  

 
35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) O que significa anunciar a glória de Deus entre as nações e os Seus feitos entre os povos? 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Qual o principal propósito da proclamação do evangelho? 

b) Quem é conclamado a anunciar o evangelho?  

c) Como proclamar, falar abertamente, claramente, intencionalmente sobre quem é Jesus, o que Ele 

fez e como podemos ter acesso a Deus através da Sua vida, morte e ressurreição? 

 

3– Checagem 

             a) Qual nosso papel na proclamação do evangelho? 

 b) Como minha vida pode ser usada para proclamar a glória de Deus? 

 c) Qual o meu campo de atuação para proclamação de glória de Deus? 

 

15 MINUTOS  

Pense em alguém do seu convívio diário e que ainda não conhece o evangelho. Ore neste momento 

por essa pessoa e tome o propósito de orar diariamente por ela até que tenha uma oportunidade de 

falar abertamente, claramente, intencionalmente sobre quem é Jesus, o que Ele fez e como podemos ter acesso a 

Deus através da Sua vida, morte e ressurreição. Conte sua história sem gírias evangélicas, de como Deus 

transformou sua vida. 

 

10 MINUTOS 

Formem um círculo em que todos dão as mãos, sendo a esquerda virada para cima (significando eu 

preciso de sua oração) e a direita voltada para baixo (significando eu oro por você) Orem uns pelos 

outros. Orem para Deus revelar pessoas pelas quais interceder. Orem para que o Senhor derrame 

bênçãos pela família do pastor Paschoal, assim como a saúde da irmã Cleusa. Orem pela 

multiplicação da sua célula.  

 



 
 

 


