
 

 
 

 

35 – TRANSFORMADOS PARA TRANSFORMAR 
 

Quebra Gelo – Ninguém anda sozinho 
Tempo: 5 Minutos  

Desenvolvimento: Pedir a todos que se apoiem em um pé só, onde deverão dar um pulo pra frente sem 
colocar o pé no chão, um pulo para direita, e para esquerda, se abaixar e levantar. (Muitos iram desequilibrar 

e cair). Moral: Não podemos ser individualistas, e seguir sozinhos. Podemos cair e não conseguir levantar. 
Para conseguir, basta apoiar no ombro da pessoa que está ao nosso lado. Assim, iremos caminhar juntos e 
avançar como corpo de Cristo sendo transformados para transformar. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore agradecendo ao Senhor pelas incontáveis que ele tem derramado sobre sua vida.  
- Ore pedindo ao Senhor que a presença dEle seja notada por todos os presentes no PGM. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Nesta semana 

você líder poderá sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) 

Nesta semana nosso período de oração virá antes do período da palavra. Multiplique em duplas e 

compartilhe com sua dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da semana. Peça 

que os irmãos compartilhem sobre como foi a prática das coisas que Deus falou no último encontro. 

Estimule os que não conseguiram, anime os que não tentaram e louve a Deus pelos que praticaram. 

Tempo da Palavra (20 min) – “Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o 

vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos 

amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para 

que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos 12: 1 e 2 
 

No último domingo nós tivemos mais uma mensagem da série: "Movidos pela Graça". Fomos 
desafiados a refletir sobre as características de discípulos que foram transformados para transformar. A luz 

da história de Pedro e os demais apóstolos, aprendemos lições profundas no livro de Atos no capítulo 5. 
Estamos vivendo um tempo que muito se fala sobre transformação, seja ela política ou econômica.  O que 

mais ouvimos nos últimos dias é que o Brasil precisa ser transformado. No entanto, a maior transformação 
que o Brasil necessita só acontecerá no dia em que todos nós, discípulos de Jesus, compreendermos 
que fomos transformados para gerarmos transformações nesta nação! A maior transformação que o Brasil 

precisa, só o poder do evangelho pode realizar. Só Jesus pode mudar a nossa nação.  
Paulo é claro ao escrever ao Romanos: “Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que 

apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não 
vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para 
que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos 12: 1 e 2  - A 

transformação nos leva a experimentar a vontade de Deus! A "metanoia" (mudança de mente, 
comportamento e caminho) é resultado da escolha de ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador.   

A maior evidência de uma entrega verdadeira à Cristo é a transformação. É impossível dizer que já 
entreguei a minha vida a Cristo se verdadeiramente as mudanças não estão ocorrendo em meu 
viver. Somos referencial, somos escolhidos para levar outros escolherem à Cristo (Efésios 5:1 e 2). Deus nos 

chamou para vivermos o IDE. Mateus 28:18 a 20 - E para tal missão, como discípulos dele, precisamos ser 
transformados no nosso caráter, em nossas ações, relacionamentos e principalmente um estilo de vida 

parecido com o Mestre. E as pessoas precisam ver isto em nós. O caráter missionário que a igreja possui 

significa que ela deve ser marcada pela missão.  Isso quer dizer que a igreja deve reconhecer que Deus 

ama o mundo todo, e não apenas a ela.   

 
 A igreja é a expressão do amor de Deus para com o mundo;   

 Um instrumento da sua graça;   



 Uma agência do seu Reino.   
 

Pensando assim, a igreja deve aceitar o desafio de participar da luta pela transformação do mundo e 
conspirar contra as trevas em nome de Jesus. A relação da igreja com o mundo não deve ser marcada pelo 
mundanismo nem pelo isolamento, mas pela transformação. Somos chamados para compartilharmos 

esta transformação que Cristo oferece nossos por meio dos relacionamentos. Neste tempo onde há um 
clamor por mudança, mais que uma mudança e o que nós precisamos. O Brasil carece de uma verdadeira 

transformação! Por isso meu irmão quero convidar você neste dia compreendermos que Como Igreja de 
Cristo: Somos agentes de Transformação neste mundo distante de Deus.  

 

Perguntas para Reflexão: 

 

1. Você já teve a experiência de alguém que você não conhecia antes e em uma conversa com você ela 

te disse: Não sei por quê, mas você é diferente!  Deseja compartilhar esta experiência? 
 

2. Alguém já afirmou: Não é porque todo mundo faz que o errado deixou de ser errado. Baseado em 

Rm 12.2, comente esta frase. 
 

3. Qual área da sua vida você sabe que precisa ser mais parecido com Jesus? Qual área ainda precisa 

ser transformada? 

 

Encerramento – Ore e pedindo ao Senhor mudança nesta área específica! 

 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
 

- CORAL HOPE – Você não pode ficar de fora dos ensaios do nosso coral para apresentação de Natal. Se 
você ainda não está envolvido, fale com o irmão Josimar e participe. Será uma grande benção! Neste 

sábado, os ensaios serão a partir das 19h 

 
- HAMBÚRGUER MISSIONÁRIO – Próximo domingo teremos mais uma edição da CANTINA 

MISSIONÁRIA em nossa igreja. Você poderá saborear um delicioso Hambúrguer Missionário promovido 
pelo nosso PGM do Céu Azul. 
 

 - ESCOLA BÍBLICA DISCIPULADORA - A nossa Escola Bíblica Discipuladora está avançando mais e 
mais e domingo as 17h teremos nosso encontro. Você não pode ficar de fora! Próximo domingo iremos 

aprender sobre Como viver uma Nova Vida em Cristo? Esperamos você! 
 
- HOPE KIDS - CELEBRAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS – Mobilize todas as crianças do seu PGM 

para o próximo domingo dia 21/10. Teremos a Celebração do dia das Crianças. Teremos brincadeiras, 
historias bíblicas, artesanato e muito mais. Vamos juntos convidar e trazer o maior úmero possível de 

crianças para este tempo de gratidão e evangelização discipuladora das nossas crianças. Podemos contar 
contigo? 
 

- CEIA DO SENHOR – Domingo dia 28/10 teremos a Celebração da Ceia do Senhor. É tempo de trazer a 
memória o sacrifício de Cristo por cada um de nós na cruz do Calvário. Não fique de fora! 

 
- OFERTA MISSIONÁRIA INDIVIDUAL – Queremos lhe convidar a nos próximos dois domingos 
entregar a sua oferta pessoal para a mobilização missionária Movidos pela Graça. Nosso alvo como igreja é 

de R$ 5.000,00. Com a participação de todos poderemos até mesmo ultrapassar. Ore por isso. 
 

- COMPAIXÃO E GRAÇA – Na primeira sexta-feira de cada mês estaremos participando da Missão em 
Ação na Cristolândia. É dia de busca ativa e nós como Comunidade Batista HOPE queremos estar presentes 
e vivendo o princípio de Compaixão e Graça Fale com o Felipe ou a irmã Silvia e tenha mais informações. 

 


