
 

 
 

19 – QUEM SOU EU? 

Quebra Gelo: Se você pudesse se apresentar com uma palavra apenas, qual seria e por quê? 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

 Ore pelo seu PGM e por cada participante. 

 Ore por sua igreja e agradeça ao Senhor pelo tempo que você está vivendo. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min): Salmo 149.1 – “Louvai ao SENHOR. Cantai 

ao SENHOR um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos”. Escolha um cântico ou hino da 

preferência do seu pequeno grupo para que possa ser entoado no dia de hoje. 
 

 

Tempo da Palavra (20 min) –  
 

Quanto você está disposto a pagar pela sua família?  Não estou falando em caso de um sequestro, No 

último domingo retomamos a Série: “É tempo de Crescer.” – Estamos sendo desafiados a crescermos em 

Cristo, mesmo sabendo que crescer nãos é fácil, crescer não rápido e muito menos confortável, crescer dói. A 

cada domingo do mês de junho estaremos olhando para nós mesmo, e queremos crescer conhecendo quem 

nós somos – Quem eu sou foi a pergunta de domingo. 

Aprendemos que a duas formas de respondermos esta pergunta – Quem eu sou? A primeira consiste 

na forma em que o tempo presente diz. Vivemos em uma sociedade onde o homem tem sido colocado como 

o centro de todas as coisas e sendo motivado a acreditar em que cada um tem a sua própria verdade. Não se 

há neste tempo presente mais uma verdade absoluta, ou seja, somos levados todos os dias a acreditarmos na 

mentira de que cada um tem a sua verdade. Com isso o seu humano tem se tornado ainda mais egoísta, 

individualista, consumista e vivendo muitas vezes em um mundo fora da realidade. 

Ao contrário, temos o que a Bíblia diz que nós somos. Como discípulos de Cristo temos a Bíblia como 

nossa única regra de fé e prática e ela apresenta verdadeiramente que é o ser humano. Afinal, como nos ensina 

Paulo escrevendo a Timóteo: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, 

para a correção e para a instrução na justiça, 17 para que o homem de Deus seja apto e plenamente 

preparado para toda boa obra.” - 2ª Timóteo 3.16 e 17 

Que é o homem segundo as Escrituras: Por um ato especial, o homem foi criado por Deus à Sua imagem 

e conforme a Sua semelhança e disso decorrem o seu valor e dignidade. (Gn 1-3) Seu corpo foi feito do pó da 

terra e para o mesmo pó há de voltar - Gn 1.26-31; Seu espírito procede de Deus e para ele retornará - Gn 2.7; 

3.19;  O criador ordenou que o homem domine, desenvolva e guarde a obra criada; Criado para a glorificação 

de Deus - Gn 1.21; 2.1; Sl 8.3-8; Seu propósito é amar, conhecer e estar em comunhão com seu Criador, bem 

como cumprir Sua divina vontade; SER PESSOAL E ESPIRITUAL. O homem tem capacidade de perceber, 

conhecer e compreender, ainda que em parte, intelectual e experimentalmente, a verdade revelada, e tomar 

suas decisões em matéria religiosa, sem mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja 

civil ou religioso.  

No princípio, o homem vivia em estado de inocência e mantinha perfeita comunhão com Deus. (Gn 1-

3) Mas, cedendo à tentação de Satanás, num ato livre de desobediência contra seu Criador, o homem caiu no 

pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado; Em consequência da queda de nossos 

primeiros pais, todos somos, por natureza, pecadores e inclinados à prática do mal; Todo pecado é cometido 

contra Deus, Sua pessoa, Sua vontade e Sua lei; Mas o mal praticado pelo homem atinge também o seu 

próximo; O pecado maior consiste em não crer na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como salvador 

pessoal; Como resultado do pecado, da incredulidade e da desobediência do homem contra Deus, ele está 

sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus; 

Separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo e assim depende da graça de 

Deus para ser salvo. Enfim, o homem é criado por Deus, por isso ele é limitado, e por causa do pecado somos 

voltados para o mau, somos pecadores como afirma Paulo: “pois todos pecaram e estão destituídos da glória 

de Deus,” - Romanos 3:23 

 

Vamos então juntos meditar e compartilhar sobre as perguntas abaixo. 



 

Perguntas para Reflexão: 
 

1 – O  que você acha da sociedade que vivemos? É muito diferente de como era quando você era crianças? 

Quais são as diferenças entre as pessoas daquela época e as de agora? 
 

2 – Nosso pastor afirmou que o homem é limitado por causa do pecado. O que você pensa quando ouve esta 

frase?  
 

3 – “E conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará” João 8:32. O Evangelho transforma o coração do 

ser humano. Você já teve uma experiência de transformação pela leitura da Palavra de Deus. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Tempo de Multiplicação (5 min): Peça a cada participante do seu PGM que compartilhe o nome de 3 amigos 

que ale gostaria de convidar para o próximo encontro. Após todos falarem. Peça um irmão que ore por estas 

vidas e por todos os participantes, para que tenhamos ousadia em convidar. 

 

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

Multiplique em duplas e compartilhe com sua dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e 

oração da sua semana. De preferência, vamos estabelecer duplas de oração. 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 Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM, sobre a importância de estarmos juntos na Celebração 

aos domingos as 18h. Próximo domingo teremos a nossa meditação sobre a Paternidade de Deus. E na segunda 

feira dia 11/06 teremos o nosso primeiro encontro da Escola de Crescimento. É para todos dos PGMs que 

desejarem participar. E em julho começa a nossa Escola Bíblia Discipuladora. 

 

                                                                                           

#DESAFIO DA SEMANA 
Durante esta semana, Quanto tempo você vai dedicar a leitura da Palavra de Deus? Que tal ler o  

Evangelho de Joao esta semana? 


