
 

 

       026 – A QUEM VOCÊ IMITA? 

 
Quebra Gelo – O que seu filho copiou de você ou você copiou do seu pai? O que você mais 
gosta? E o que você menos gosta? Compartilhe com seu PGM. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

- Ore ao Senhor neste primeiro momento, uns pelos outros. Ore pelos demais líderes de PGMs e 
Hospedeiros. 
- Ore pela sua Igreja – Ore por este tempo de retorno dos PGMs e dos Cultos presenciais. 
- Ore por nossa Campanha Missionária 2020 – Por Ele me amou. 
 
 

Tempo da Palavra (20 min) – “Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo” - 1ª 

Coríntios 11.1 

A QUEM VOCÊ IMITA? Esta foi a principal pergunta da mensagem ministrada por nosso irmão 

Michael Braga. A luz do texto de Paulo em 1ª Coríntios 11.1 que nos diz: “Sejam meus imitadores, 

como eu sou imitador de Cristo” - Paulo deixa o exemplo de como nós devíamos multiplicar, amar e 

agir com todos os homens. Ele buscava cumprir de forma prática a lei do amor. Paulo dava amor porque 

foi amado. E essa atitude de Paulo (de amar) se torna digna de ser imitada, de ser considerada um 

exemplo vivo e prático. Porque obviamente Paulo imitava a Cristo.  
 

Como multiplicador do amor, a quem estamos remedando, imitando e copiando? Na maioria das 

vezes não imitamos quem deveríamos imitar - imitamos o mundo: “Não imitem o comportamento e 

os costumes deste mundo” (Rm 12.2 NVT). Discípulos multiplicadores não se preocupam em imitar 

– as estrelas do mundo, a moda do mundo, não são guiados pelo curso dessa era.  Lembre-se – 

Pertencemos a esse mundo, mas, não somos desse mundo. 
 

Por fim, porque ELE me Amou – Eu multiplico ELE. Você não é o Centro. Quando sabemos o 

nosso lugar na história do cristianismo a gente entende que não é o centro da história. Eu sinto muito 

em dizer: Você não é o centro; você não é o centro da igreja; você não é o centro da sua casa; você 

não é o centro nem de você mesmo! Jesus é o centro! Jesus é o centro! Jesus é o centro! Jesus é o 

centro!  Pensando nestas verdades, vamos as seguintes perguntas para nossa reflexão em grupo. 
 

1. “Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo” –  Paulo disse isso. O que você 

acha que Pele estava pensando quando disse essa frase? O que vem ao seu coração quando ouve 

este texto? Compartilhe. 

2. Se Cristo, tinha como sua prioridade alcançar homens com o seu evangelho, se somos 
imitadores de Cristo, por que essa também não é nossa prioridade? 

3. Você acha mais fácil imitar os valores deste mundo ou os valores do Reino? Por quê? 

4. De que maneira esta semana você pode ser um imitador mais eficaz de Cristo em seu dia a 
dia? 

 

 
 
 
 
 

 

DESAFIO DA SEMANA: Nesta semana, você ore e possa compartilhar a sua fé pelo 
menos com uma pessoa que inda não conheça a Jesus como Senhor e salvador. 



 

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

Este é um momento muito precioso neste nosso primeiro encontro do semestre. Tenha um tempo de 
compartilhamento com o seu PGM sobre a possibilidade de um retorno presencial. Compartilhe e ore por este 
processo de retorno. Lembrando que precisaremos ao retornarmos presencialmente, termos nossos encontros 
em um local amplo, onde o distanciamento possa ser praticado, uso da máscara, álcool em gol e as meditas de 
segurança que todos nós temos colocado em pratica em nossa caminhada neste tempo de pandemia. Ore e 
compartilhe com o seu PGM sobre este tema. 
 
Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
 
RETORNO DAS ATIVIDADES DOMINICAIS – Tenha um tempo de oração com o seu PGM por este novo tempo 
em nossa vida como Igreja. Respeitando todas as normas da Secretaria da Saúde do GDF e aplicando as práticas 
deste tempo, vamos gradativamente poder receber nossos amados irmãos. Como o novo decreto do Governo do 
DF podermos receber irmãos acima de 12 anos e que não esteja dentro do grupo de risco. Neste próximo domingo 
dia 13/09 teremos conosco os PGMs Jovens e Adolescentes presencialmente no templo.   
 

ENCONTRO PINK – Nesta sexta-feira às 20h nossa rede de Mulheres terá mais uma edição do Encontro PINK. 
Você minha irmã não pode ficar de fora. Convide uma miga e venha estar conosco no aplicativo Zoom. Deus tem 
uma Palavra de Renovo para o seu coração. 
 
MISSÕES NACIONAIS 2020 | Meus amados irmãos, estamos em plena campanha missionaria! Louvamos a Deus 
pela grande oportunidade der servirmos ao nosso Deus que ama o homem perdido. Queremos nos unir ao que 
Ele já está fazendo em favor do povo sertanejo. Estamos envolvidos em trabalhar e orar por este grande Sonho 
do Novo Sorriso do Sertão. Queremos participar da compra de uma carreta que será uma grande ferramenta para 
abençoar nossos irmãos sertanejos com atendimentos médicos e odontológicos em diversas comunidades. 
Convide seu PGM a orar por um alvo, e veja o que vocês podem fazer. Nosso alvo da HOPE será a junção de 
todos os alvos de nossos PGMs. No ano passado nosso alvo era R$ 7.000,00 (ou seja R$ 1.000,00 por PGM) e 
nos como Igreja enviamos mais de R$ 10.300,00. E este ano? Vamos avançar em um Alvo de Fé? Podemos contar 
com o seu PGM? Veja abaixo um pouquinho deste sonho! 
 

 

 


