
 

 

 

14 – CRESCENDO E PRATICANDO A PALAVRA 
 

  

Quebra gelo: Compartilhe com seu PGM um versículo bíblico que você conhece e que é um desafio ao ser 

ver para se praticar. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min)   
 

• Ore por todas as pessoas que estão hoje no PGM e por aquelas que foram ao Dia Família HOPE. Precisamos 

investir tempo com estas famílias. 

• Conheça cada visitante e ore pela vida e família deles. 
 

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

cânticos: Corpo e Família  e Dá-me um coração igual ao Teu. 
 

 

Tempo da Palavra (20 min) – Tiago 1. 11- 25 – “22 Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, 

enganando a vocês mesmos. 23 Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se 

àquele que contempla o seu rosto natural num espelho; 24 pois contempla a si mesmo, se retira e logo 

esquece como era a sua aparência. 25 Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e 

nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado 

no que realizar.” 

 Continuamos em nossa jornada de crescermos em Cristo. A cada semana somos desfiados através da 

Palavra de sermos homens e mulheres melhores para a glória de Deus. No último domingo, fomos desafiados 

através da mensagem do Seminarista Felipe Pansine a crescermos na Palavra. Aprendemos sobre algumas 

características de uma igreja que cresce genuinamente no texto de  1ª Timóteo 3. Uma igreja que vive além 

da aparência de piedosos e sim na essência e na prática representado Cristo Jesus. Afinal, uma igreja que 

cresce na palavra é uma igreja com princípios e valores definidos pelas Escrituras. 

 Praticar a Escrituras e estar disposto a ser perseguido. Uma igreja que cresce na palavra é uma igreja 

perseguida "literalmente" pelo padrão do mundo tentando nos oprimir e corromper. Porém, também seremos 

perseguidos "como único exemplo" a ser seguido no que tange a fé, esperança, amor, e no âmbito ético e moral, 

representando a esperança para um mundo caído e corrompido. Quando crescemos na Palavra estamos 

plenamente aptos a ser sal e luz em qualquer aérea da vida e em qualquer situação que estivermos inseridos. 

 Quando mencionamos “Crescer na Palavra”, estamos falando sobre o praticar a Palavra em todas as 

áreas de nossa vida. Deus decidiu que a igreja é a esperança do mundo, somos o único povo que vive em prol 

do outro na esperança de dias melhores na eternidade com Jesus, fazemos isso por amor e obediência ao nosso 

soberano Deus. E isso só acontece quando verdadeiramente vivemos o que conhecemos. Veja o que Tiago 

diz: “22 Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. 23 Porque, se 

alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num 

espelho; 24 pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. 25 Mas aquele 

que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, 

mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar.” 

 Nosso maior desafio quando falamos em “Crescer na Palavra”, é “Praticar a Palavra”. Hoje em nosso 

encontro vamos compartilhar sobre o tema desta semana. Crescendo e praticando a Palavra. 

Perguntas para Reflexão: 

1 – “Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos.” - Compartilhe em 

uma frase com seu pequeno grupo o que vem ao seu coração ao ouvir este texto. 
 

2 – Quando crescemos na Palavra estamos plenamente aptos a ser sal e luz em qualquer aérea da vida e em 

qualquer situação que estivermos inseridos. Ao seu ver, você tem crescido na pratica da Palavra o quanto 

necessita? Compartilhe. 
 

3 – Durante esta semana, o que você pode fazer para ter mais tempo conhecendo a Palavra? 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

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

Multiplique em duplas (homens com homens e mulheres com mulheres) 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. 

Dentro do tempo de Oração teremos também o tempo de Multiplicação. Ore pelos 3 nos de amigos que ainda 

não conhecem a Jesus ou estão afastados do evangelho. Lembre mais uma vez dos nomes, e ore por cada 

nome. 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 a nossa Campanha de Oração pela Família. O 

Desafio diário de cada Família se reunir e fazer este momento juntos. Convide a todos para o próximo domingo 

e próxima segunda. 

 

Um outro ponto importante, é saber quem são os irmãos membros de outras igrejas que desejam se tornar 

membros da HOPE. Pegue seus nomes e encaminhe a irmã Samara até sexta-feira (04/05) para que possamos 

providenciar as fichas. Pois estaremos até sábado encaminhando toda esta lista a nossa Igreja Mãe – PIBVAL. 

 

 

 

AVISOS IMPORTANTES 
 

  

#DESAFIO DA SEMANA 
Durante esta semana, comece um tempo diário de leitura da Bíblia. Invista 5 minutos orando pelo 

seu PGM e pelos seus amigos que ainda não conhecem a Jesus e leia pelo menos um capítulo 

completo da Bíblia. 


