
 

 
 

24 – SÊ TU UMA BÊNÇÃO! 

Quebra Gelo: Compartilhe com seu PGM sobre uma grande bênção recebida nas duas últimas semanas? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore agradecendo ao Senhor por você fazer parte deste PGM 

- Ore ao Senhor pela vida do seu pastor e da liderança de sua igreja. 
 

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 da Palavra (20 min): “1 Ora, disse o SENHOR a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da 

casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei; 2 de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te 

engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção! 3 Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te 

amaldiçoarem; em ti serão benditas todas as famílias da terra.” – Genesis 12.1-3 

 No último domingo, em continuidade a Série: “É tempo de Crescer” temos aprendido sobre a nossa 

missão como discípulos do Mestre. Fomos desafiados a refletir sobre a nossa missão, ou seja, qual o meu 

propósito de existir como filho de Deus? Aprendemos que fomos criados para a glória de Deus e assim somos 

chamados por Ele para glorificá-lo, nos unindo a Ele no resgate do mundo perdido.  

Nosso Deus é um Deus em missão. Ele tem um propósito claro e um alvo para toda a sua criação (At. 

20:27; Ef. 1.9-10). Em Genesis 12.1-3 temos o chamado de Deus a Abraão a ser bênção a todas as famílias da 

terra -“1 Ora, disse o SENHOR a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai 

para a terra que te mostrarei; 2 de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o 

nome. Sê tu uma bênção! 3 Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; 

em ti serão benditas todas as famílias da terra.” 

O chamado de Abrão é o começo da resposta de Deus à maldade dos corações humanos, à rivalidade 

das nações e à fraqueza lamuriosa de toda a sua criação. E o início da missão de Deus e da missão do povo de 

Deus. Nós também devemos ser um povo por meio do qual as nações são abençoadas. Abraão, por ter sido 

abençoado, deve se tornar o agente de benção para outros. As pessoas de qualquer nação que creem em Jesus 

como Messias e Salvador estão incluídas na semente de Abraão e são herdeiras da promessa feita a Abraão. 

Se estamos em Cristo, não só partilhamos da bênção de Abraão, mas somos comissionados para espalhar a 

bênção de Abraão.  

Umas das coisas mais belas nas Escrituras e contemplar um Deus decidiu não acabar com sua criação, 

mas redimi-la através do amor sacrificial de Jesus na cruz. E ainda, durante toda a história da humanidade 

escolheu fazer isso através de homens e mulheres que estejam dispostos a adorá-lo de todo o coração 

cumprindo a sua missão. O Senhor chamou e tem moldado um povo não apenas para si, mas para o alcance 

de outros. Que possamos assumir este compromisso como adoradores de glorificar o nosso Pai trabalhando 

na missão dEle do resgate do homem perdido. 

 

Perguntas para Reflexão: 
 

1 – “Sê tu uma bênção!” – Ao ouvir esta frase o que vem em seu coração? Compartilhe. 
 

2 – Nós também devemos ser um povo por meio do qual as pessoas ao nosso redor sejam abençoadas. De que 

maneira podemos fazer isso em relação aos nossos amigos? Compartilhe com seu pequeno grupo. 

 

3- Nesta semana como “EU” e nosso “PGM” podemos ser bênçãos na vida de alguém, além de orar por ela? 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

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 de Multiplicação (5 min): Estimule seu PGM para convidarmos amigos para o próximo encontro. 

Peça um irmão que ore por estas vidas e por todos os participantes, para que tenhamos ousadia em convidar. 
 

 

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

 

 

 

 

                                                                                           

#DESAFIO DA SEMANA 
Durante esta semana, busque abençoar aquela pessoa que você já tem orado por ela 

como seu Alvo. Ligue, envie uma mensagem, faça uma visita, ou seja, demonstre o 

amor de Deus na prática. 

 


