
 

 
09 – FAÇA A DIFERENÇA 

Quebra Gelo – JUNTOS!  
Objetivo: Descontração e interdependência. 
Material usado: Papeis com as devidas palavras já escritas. 

Dinâmica: Reúna todos os participantes em um círculo. Entregue a cada um, uma folha contendo uma palavra, 
exemplo: para um, uma folha escrito “casa”; para outro, outra folha escrito “carro”; e assim por diante “abacaxi”; 

“amarelo”; etc. Em seguida explique aos mesmos que: “iremos contar uma história” começando pelo líder e dando 
sequência com os participantes. Líder inicia: “Eu comprei uma “CASA” por “x” reais... e o próximo deve dar 
continuidade... “e na garagem dessa casa já havia um “CARRO”... O Seguinte continua: “...achei que havia feito 

um bom negócio, mas na realidade comprei um “ABACAXI”... Continua a estória até terminar as palavras 
distribuídas. 

Aplicação: Assim como mudamos a história, conforme nos foi dada a oportunidade, juntos, como Corpo de Cristo 
podemos construir, mudar a história de nossa casa, bairro, cidade, estado, nação... 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore ao Senhor pela vida do seu pastor e da liderança de sua igreja; 
- Ore agradecendo ao Senhor por você fazer parte da Comunidade Batista HOPE; 
- Ore ao Senhor pelo hospedeiro do seu PGM. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Você líder pode 
sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – “1 Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do 

seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o SENHOR tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de 

guerra, porém sofria de lepra. 2 Tropas saíram da Síria, e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que 

ficou ao serviço da mulher de Naamã. 3 Um dia a menina disse à sua senhora: — Quem dera o meu senhor 

estivesse na presença do profeta que está em Samaria; ele o curaria da sua lepra.” - 2º Reis 5. 1-3 
 

Estamos vivendo nestas semanas a série “Fazendo a diferença”. E a cada domingo estamos como discípulos 
de Jesus sendo motivados a crescermos como o Mestre nos ensina. No último domingo, a luz da história da serva 
de Naamã crescemos sendo desafiados a não sermos indiferentes, mas a fazermos a diferença onde Deus nos 

colocou. Indiferença é denominada pelo dicionário como: “característica de quem se mantém tranquilo, não 
demonstrando preocupações, se comportando de forma indiferente diante de algo ou de alguém; ausência de 

interesse; falta de consideração, sentimento de apatia; condição de quem não se deixa influenciar pelos 
sentimentos.” Fomos chamados a lutarmos todos os dias contra a indiferença, afinal como afirma Agostinho: “A 

indiferença é uma paralisia do coração”. 

Ao olharmos a história desta serva de Naamã, podemos crescer de maneira extraordinária no que é de fazer 
a diferença. O Durante o longo da história, a tensão entre Israel e a Síria era algo muito frequente e com muitos 

choques. Em uma destas batalhas, “Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do 
seu senhor e de muito conceito” levou para sua casa uma menina, como escrava (v.2) “Tropas saíram da Síria, e 

da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã.” Porém, ao chegar 

nesta casa, esta pequena menina se deparou com um quadro bem desafiador (v.1): “Ele era herói de guerra, porém 

sofria de lepra.” - A lepra era uma das doenças mais temidas da época. Em algumas formas era muito contagiosa, 

e em muitas situações, incurável. Mas esta menina faz a diferença na vida de Naamã dizendo (v.3): “— Quem dera 

o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria; ele o curaria da sua lepra.” 

Essa pequena menina ganhou o respeito da família de Naamã a ponto de levarem em consideração o que 

ele disse. Final da história: Naamã tomou conhecimento da conversa e logo compartilhou com o seu Rei (v.4). O 
Rei da Síria manda uma carta ao rei de Israel (v.6) e o rei de Israel ao receber a carta, rasgou a suas vestes e disse: 

“— Por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-

lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim.” (v. 7). Mas Eliseu, 
o profeta, o homem de Deus soube do acontecido. Então Ele assume toma frente a situação, e como um homem de 

Deus queria glorificar ao seu Senhor. Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. (v.8) Naamã vai à 
casa de Eliseu, e ele recebe por parte do servo de Eliseu somente a orientação de ir ao Jordão e mergulhar sete 

vezes. (v 9 e 10) Naamã ficou indignado e se recusa a querer seguir a orientação do profeta. (v. 11 a 13). Seus 



oficiais então o convence de seguir as palavras do profeta, ele obedece, mergulha 7 vezes no Jordão e então é 
curado (v.14). Essa menina tinha tudo para ser indiferente, mas ela fez a diferença na vida de Naamã. O que  

aprendemos com ela: 
 

 Faça a diferença mesmo quando tudo lhe pareça contrário – A menina fez a diferença na vida de Naamã e 
sua família mesmo neste ambiente onde tudo lhe parecia contrário. Em uma terra distante, vivendo como 

escrava, desacreditada, perdido sua família, suas referências e sendo apenas uma menina. Mesmo diante de 
todo este quadro: ela fez a diferença. 

 

 Aproveite as oportunidades para demonstrar a sua fé – A menina aproveitou a hora certa e a pessoa certa 
com quem compartilhar sua fé. Ela ganhou o respeito de quem a ouvia através de seu testemunho. 

 Mas o mais importante, ela não teve medo de compartilhar sua fé. 
 

 Seja fiel ao Senhor onde Ele te colocou – Um dos nossos maiores desafios e compreender onde estamos e 
como podemos ser usados por Deus onde Ele nos colocou. Essa menina compreendeu de forma muito clara a 

oportunidade que estava diante dela. Ela foi fiel ao seu Deus e fez toda a diferença na vida de Naamã e sua 
família. Ela foi fiel ao Senhor indiferente de onde estava. 

 

Vamos as Perguntas para Reflexão: 
 

1 – Naamã recebeu ajuda num momento bem desafiador de sua vida. Compartilhe com o seu grupo, uma história 
de alguém que fez a diferença na sua vida quando mais precisava. 
 

2 – Esta menina tinha tudo para ser indiferente, mas ela fez a diferença onde Deus a colocou. Você consegue 

compreender como Deus quer te usar onde ele te colocou hoje? 
 

3 – Quais são as maneiras que você pode demonstrar fidelidade ao seu Deus onde você está? (trabalho, escola, 
família...) 
  

4 – Compartilhe com o seu PGM o nome de três amigos (a) que Deus colocou em sua vida neste momento para 

você fazer a diferença na vida deles. 
 

 

 
 
 
 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) – Este é um momento muito 

precioso e m nossa encontro semanal dos Pequenos Grupos, é tempo de orarmos uns com outros. Multiplique em 

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

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

 
- ESCOLA BÍBLICA DISCIPULADORA - Você já faz parte do Reino de Deus? Venha crescer na Palavra 
participando da EBD – Escola Bíblica Discipuladora! Próximo domingo, as 17h cresceremos estudando mais lição 

do "Ser Discípulos" - Esperamos você! 
 

- CANTINA MISSIONÁRIA – Neste domingo teremos mais uma cantina missionária, teremos Cachorro Quente 
após a nossa Celebração HOPE. Além de deliciar um saboroso Cachorro Quente, você ainda ajudará na 

evangelização dos povos não alcançados. Todo recurso será enviado integralmente para nossa Junta de Missões 
Mundiais ao término da campanha. Vem com a gente! 
 

- SEMINÁRIO MULTIPLIQUE - Atenção líderes e hospedeiros de PGMs! Dias 13 e 14 de abril na Igreja Batista 

Central de Taguatinga (DF) vai acontecer mais uma edição do Seminário Multiplique. O Pr. Milton Monte vai 
ministrar o Seminário Multiplique 1 - O que é a Igreja Multiplicadora. Se você deseja conhecer e crescer na visão 
de multiplicação intencional de discípulos marque já na sua agenda. Queremos estar com toda a nossa equipe! 

DESAFIO DA SEMANA 
Não esqueça de durante esta semana preencher o seu Cartão Alvo de Oração. Coloque os nomes 3 nomes 

de amigos ou parentes que ainda não conhecem a Jesus e você pode fazer a diferença na vida deles. 

 

 


