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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): No esporte, você já viu alguém perder alguma competição por 

não ter se preparado bem? 

 

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): 1ª Coríntios 9.23-26 | 2ª Timóteo 2.5 

 

Vendo as competições esportivas, percebemos que vários competem, mas poucos recebem o prêmio da 

vitória. O que determina quem ganhará ou perderá, não são os dias, horas ou minutos das competições, mas 

sim todo o período de treinamento e preparo ao qual o atleta foi submetido. Na vida cristã não é diferente, o 

que determina os vencedores e quem será derrubado pelo dia mal, é o tempo que dedicamos ao nosso 

crescimento, preparo e consagração a Deus. Então, quais são as características de um vencedor? 

 

1. O vencedor é aquele que SE ESFORÇA (1ª Coríntios 9.24b) – O bom atleta é aquele que não mede 

esforços para alcançar o seu objetivo, pra ele nada é mais importante do que vencer. Na vida cristã não é 

diferente, para sermos mais que vencedores, precisamos nos esforçar em todas as áreas de nossas vidas, não 

podemos esmorecer enquanto não alcançarmos a vitória. Você já perdeu algo na vida por falta de esforço? 

  

2. O vencedor é aquele que SE PREPARA (1ª Coríntios 9.25a) – O treinamento, o preparo, é um dos 

grandes segredos dos atletas mais bem sucedidos. Semelhantemente na vida cristã, aqueles que conseguem 

viver sempre em vitória são pessoas que estão diariamente bem preparadas espiritualmente. O cristão que 

não se prepara para resistir ao diabo, ao mundo e a carne, mesmo tendo sido escolhido por Deus, para em 

Cristo Jesus ser mais que vencedor, será derrotado, vencido pela falta de preparo cristão. Em sua opinião, 

como ser um cristão sempre bem preparado espiritualmente? (Resposta sugerida: ter uma vida diária de 

oração, se alimentar diariamente da Palavra, ,ejuar, etc.). 

  

3. O vencedor é aquele que SE COMPROMETE com os objetivos, alvos e metas de Deus para sua vida 

(1ª Coríntios 9.26) – Paulo diz que ele não corria sem metas, não lutava como que desferindo golpes no ar, 

ele tinha muito claro o que Deus propôs para ele, esse é o seu alvo; ele se disciplinava para cumprir o que 

Deus esperava dele. E você? Tem se comprometido com a vontade de Deus para sua vida? Tem se 

disciplinado para cumpri-la? Em sua opinião, qual o segredo para não desistirmos de nossos objetivos? 

(Resposta sugerida: disciplina, motivação, foco, persistência, dedicação, empenho). 

 

CONCLUSÃO: Você tem se esforçado para vencer as lutas da vida? Tem se preparado para viver sempre em 

vitória? Tem se comprometido com os alvos, metas e objetivos de Deus para você? Então, creia. Você já é 

mais que vencedor e, com certeza, vai alcançar todos os sonhos e projetos que Deus tem para você. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. 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. Nosso TADEL será no dia 01/10 às 20h. Nesta terça-feira não haverá 

célula nos lares. Todos os líderes, aprendizes e hospedeiros precisam estar presentes em nosso treinamento 

mensal. 


