
  

 

 
 

 23 – VOLTANDO A SER CRIANÇA 
 

Quebra gelo: O que você mais gostava da sua infância? Compartilhe com o grupo? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Ore agradecendo a Deus pelas incontáveis bênçãos desta semana. 

• Ore suplicando ao Senhor que ele fale aos nossos corações através de sua Palavra. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 
 

Salmo 9. 1 e 2 - “Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti 

quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo.” 
 

Tempo da Palavra e Oração (20 min) – "Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se 

tornem como crianças, jamais entrarão no Reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta 

criança, este é o maior no Reino dos céus.” –Mateus 18. 3 e 4 
 

No último domingo nós apreendemos juntos sobre a grande necessidade que temos de sermos 

parecidos com as criança. Jesus deu uma grande lição aos seus discípulos em Mateus 18. 3 e 4 sobre esta 

verdade: "Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais 

entrarão no Reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no Reino 

dos céus.” 

Vimos que existem três requisitos para entrar no Reino de Deus. Tudo começa com a Conversão: 

“Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam” - Converter-se será o primeiro passo para a entrada 

no reino de Deus, conversão esta que vai nos levar a uma mudança de vida, a uma verdadeira transformação. 

Afinal, quando estamos em Cristo, Ele nos torna, novas criaturas (2º Co 5.17). 

Jesus foi claro logo em seguida em dizer a importância de “Sermos como Crianças” - “se tornem 

como crianças” – Ou seja, todos nós que decidimos segui-lo iremos passar por este processo de nos tornamos 

parecidos com os pequeninos. Para tanto, devemos ser pessoas mais dependentes do Pai, e de maneira humilde 

termos a verdade como prioridade em nossas vidas. E por fim, vimos a necessidade de sermos humildes, 

característica esta, que as crianças demonstram muito bem diante das situações diárias. O desafio de sermos 

novamente como crianças só será possível quando de fato passarmos pelo ato da Convenção e no processo do 

discipulado, vamos crescer em Cristo. 
 

Perguntas para Reflexão: 
 

01 – "Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais 

entrarão no Reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no 

Reino dos céus.” Ao ouvir este texto o que vem ao seu coração? Comente com o pequeno grupo. 
 

02 – Será que quando Jesus está nos dizendo: “se tornem como crianças” Ele está nos pedindo para sermos 

infantis? Compartilhe com o seu Pequeno Grupo o que você compreende desta afirmação. 
 

03 – De maneira em nosso dia a dia devemos ser como crianças. Compartilhe 

 

04 – “Humildade e não se ofender com nada” – nosso pastor falou sobre esta frase no domingo. Para 

encerrar, como lidamos com esta verdade? Comente 
 

Como discípulos de Jesus, somos desafiados todos dias a sermos mais parecidos com Ele. E isso só vai ser 

uma realidade a partir do momento em que vivermos o ato da conversão e sermos mais parecidos com as 

crianças. 

 

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

• Compartilhe com sua dupla de Oração o nome de pelo menos uma pessoa que você gostaria de convidar para 

participar do PGM na próxima semana? __________________________________ 
 



• Ore ao Senhor pedindo que o nosso PGM venha crescer em sabedoria e conhecimento de Deus. 

 

Tempo da Igreja (5 min):  Domingo, você é nosso convidado a Celebrar ao Senhor Jesus conosco as 18h no 

Hotel Imperial Plaza Hotel em Samambaia.  


