
 

 
 

03 – PROCLAMAÇÃO 

Quebra Gelo – MELHOR OBSERVADOR! 

Objetivo: Treinar a observação para as melhores decisões. 

Dinâmica: O líder escolhe um irmão (ã) ou divide o grupo para adivinhar qual a modificação havida no outro, 

devendo para tanto, o escolhido se ausentar do local. Há um período de observação antes da saída, durante a qual 

haverá a modificação e na volta, a o tempo de um minuto para descobrir que modificação ocorreu. A pessoa tem 

duas chances. A modificação pode ser feita na posição dos participantes, nas vestes, nos sapatos, na fisionomia, 

em objetos, etc. Aplicação: A observação nos leva a melhores avaliações e consequentemente, melhores decisões. 

Como temos observado e aplicado os princípios das Escrituras em nossas vidas? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

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

- Ore por um amigo que você gostaria de ter com você aqui no 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) – Jesus respondeu: — O erro de vocês está no fato de não conhecerem as 

Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22.29 
 

 Em continuidade a nossa Série: Compreendendo nosso DNA, estamos chegando na terceira e penúltima 

mensagem da série, compreendemos um pouco mais sobre o valor da PROCLAMAÇÃO. Temos aprendido que o 

nosso DNA como Igreja de Jesus, são características que nos relaciona com Cristo. São as marcas de Cristo que 

serão identificadas em nós como Igreja. Quais seriam então nossas características como Comunidade Batista 

HOPE. Começamos pela HOSPITALIDADE, passamos pela ORAÇÃO e agora no último domingo aprendemos 

sobre a PROCLAMÇÃO. Para nós como Comunidade HOPE, temos um valos como Igreja: “Ser uma igreja onde 

a Bíblia seja comunicada de forma compreensível àqueles que não estão acostumados com a mensagem.” 

 Proclamação é a declaração solene que se faz publicamente; ação de proclamar, de anunciar. Esta é a missão 

da Igreja. O Senhor Jesus foi claro em nos afirmar em Marcos 16:15 - “E disse-lhes: Ide por todo o mundo e 

pregai o evangelho a toda criatura.” – Como discípulos dEle, nossa missão é anunciar a toda a criatura as boas 

novas de Salvação. O apostolo Paulo compreendeu muito bem esta verdade que mostrou ao seu discípulo Timóteo: 

“pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime 

e ensine com toda a paciência.” – 2º Tm 4.2  - Ele tinha esta profunda convicção da importância da proclamação 

da Palavra: “Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de 

palavra, para que não se anule a cruz de Cristo.” 1º Co 1.17. 

 Qual seria a razão para Igreja de Jesus proclamar sua Palavra? Além de ser uma ordem do Mestre, a Palavra 

por si só é que leva o ser humano a verdadeira libertação. Jesus disse em João 8. 31 e 32: “Então Jesus disse aos 

judeus que haviam crido nele: — Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus 

discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.” – Por isso no último domingo, fomos desafiados a 

crescermos no conhecimento da Palavra e do poder de Deus. Aprendemos no texto de Mateus 22.29 – “Jesus 

respondeu: — O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus.” – Fomos 

desafiados a vencermos o Analfabetismo Bíblico; as Interpretações Equivocadas das Escrituras; o 

Desconhecimento das questões basilares das Escrituras e jamais usarmos as Escrituras como amuletos. Temos que 

ter a compreensão correta da Palavra de Deus para crescermos em Deus e na maturidade cristã. 

Vamos as Perguntas para Reflexão: 
 

1 – “Jesus respondeu: — O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus.” 

– Se temos a orientação do Senhor que através da Palavra iremos crescer, por que investimos tão pouco tempo na 

meditação das Escrituras durante nossa semana?  
 

2 – “Deus não está em silêncio, é sua Bíblia que anda muito fechada.” Comente esta afirmação. 
 

3 – Se através da Palavra é que o ser humano é livre, quais seriam suas maiores dificuldades em compartilhar as 

Escrituras com um amigo querido? Compartilhe com seu pequeno grupo. 



 

 

 

 

 
 

 

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: 
 

- FORMAÇÃO DE LIDERANÇA - Vem aí nosso primeiro encontro de líderes do ano de 2019, será no próximo 

sábado, dia 23 de fevereiro a partir das 18:30min na HOPE. Você líder, líder em treinamento, hospedeiro, 

mobilizador de missões no PGM e demais interessados não podem faltar. Esperamos você e a liderança do seu 

PGM! Marque já na sua agenda! 
 

- INSTITUTO HOPE - Queridos irmãos, com alegria, já iniciamos as atividades do Instituto Hope - Você que 

sempre sonhou em tocar: violino, flauta, clarinete, saxofone, trompete, trombone, violão e teclado, chegou esta 

grande oportunidade. Entre agora em contato com o nosso Ministro de Música, irmão Josimar Barbosa (61) 98609 

9501 e faça sua inscrição. Será uma grande bênção e você não pode ficar de fora! 
 

- ESCOLA BÍBLICA DISCIPULADORA – Domingo é dia e EBD. Venha crescer na Palavra! Próximo 

domingo, as 17h teremos o quarto encontro do Módulo I da nossa Escola Bíblica Discipuladora - Esperamos você. 

Venha estudar este módulo conosco! 
 

 - CAIXINHA DA GRATIDÃO - No último domingo, você e sua família vão receberam uma caixinha da 

gratidão. A cada semana você será desafiado a colocar na caixinha o motivo de gratidão da semana. Pois na quinta-

feira dia (28/11) no Dia Mundial de Ações de Graças iremos celebrar em família as grandes bênçãos do ano de 

2019. Um ano de gratidão é escrito a cada semana com um coração agradecido a Deus por todas as coisas! 
 

- ELAS E ELE - Dia 16/03 será o nosso primeiro Encontro de Mulheres do ano – Elas & Ele. Não deixe para 

última hora, faça logo sua inscrição. Investimento R$ 20,00  
 

- MISSÕES MUNDIAIS - Meses de março e abril em nossa Comunidade HOPE, temos a alegria de nos 

envolvermos mais diretamente com os desafios missionários ao redor do mundo. A missão de fazer toda a Terra 

se alegrar é para hoje e para todos nós. Nossa missão como Igreja é levar esperança a todas as nações!  
 

 

 

 

DESAFIO DA SEMANA 
Que nota você daria a sua vida de meditação na Palavra? Na leitura da Bíblia? 

A partir da sua nota, o que precisa acontecer nesta semana? 


