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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) O que você se compromete a fazer neste novo ano para reafirmar 

o seu compromisso com Deus e com o seu Reino? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Filipenses 3.20 

 

Estamos de passagem nesta vida, numa morada temporária. Devemos usufruir e desfrutar dela, mas sem perder o 

foco de que a nossa cidadania está nos céus. Boa mordomia é uma virtude dos cidadãos do Reino, mas cuidado 

para não fazer da sua profissão, dos seus bens, do seu dinheiro o seu altar! Mantenha sempre o seu foco no Reino. 

 

1. Para manter o foco no Reino, seja GRATO por ser FILHO de Deus (João 1.12). Filhos e filhas amadas do Pai. 

Sim, esta é a nossa identidade verdadeira. Absolutamente nada nem ninguém poderá tira-la de você! Quando 

sentimentos ruins baterem na porta do seu coração, não abra! Lembre-se de que você possui um Pai de amor, paz 

e alegria. Ele sempre está com seus ouvidos inclinados ao nosso clamor, sempre está com seus braços estendidos 

para nos proteger e abraçar e com suas mãos prontas para nos ajudar. Deus não está interessado no que você é 

capaz de produzir, mas sim no quão íntimo você é dele! Ele já nos deu tudo do que precisamos para vencer! Aliás, 

se permanecermos nele e as suas palavras em nossos corações, de nada teremos falta! (João 15.7). 

 

2. Para manter o foco no Reino, seja SATISFEITO com o que TEM (Salmo 73.25). Nada se compara a presença 

de Deus. A presença de Deus é o único alimento que quanto mais comemos, com mais fome ficamos! E mais, ela 

não nos deixa obesos, nem indispostos, muito pelo contrário, ela nos regenera e revigora! O pastor Carlito sempre 

lembra que só os satisfeitos são seletivos! Quem mantem o seu interior cheio do céu, não será atraído pela 

escassez do mundo. Se mantivermos nosso foco no Reino, então desfrutaremos de satisfação plena. 

 

3. Para manter o foco no Reino, Seja um AGENTE de TRANSORMAÇÃO (Mateus 28.19). Se mantivermos nosso 

foco no Reino, naturalmente nossa vida será relevante e abençoadora! Quanto mais comprometidos estivermos em 

fazer a vontade de Deus e obedecê-la, menos tempo teremos para dar lugar a murmuração em nossas vidas. 

Fomos chamados para transformar ambientes com a Presença de Deus e não para sermos transformados por eles. 

Tudo o que você faz deve refletir a Glória do seu Deus. Tudo na nossa vida tornar-se empolgante e emocionante 

quando mantemos esse foco! Todas as situações, em todos os nossos dias, se tornam oportunidades inéditas de 

vermos a manifestação do poder de Deus! Você já parou para pensar na maravilhosa aventura que Deus pode 

transformar os seus dias daqui para frente?  

 

CONCLUSÃO: Neste ano de 2018, vamos fazer da nossa vida uma vitrine do Reino! No Reino de Deus não há 

desobediência, não há reclamação, não há confusão, não há divisões, não há tristeza e nem escassez! 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus pela fé e que precisa ser encorajado 

a proteger essa fé. Não perca tempo: apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de prestar contas através do sistema Eklesia. 2) Não 

esqueçam de trazer a Cesta Básica para o TCL (Treinamento e Capacitação de Líderes) no último domingo do mês 

de Março de 2018. 


