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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Use sua CRIATIVIDADE... 

 

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): João 15.12 

 

Hoje falaremos sobre a escolha de repartir. Com a pandemia fomos estimulados por diversos canais a sermos 

solidários, a nos colocarmos no lugar do outro e servir. Para nós, seguidores de Jesus, isso não é uma novidade, 

repartir é um princípio. Em João 3.16, vemos o exemplo de Deus Pai que entregou Seu filho por amor e em Mateus 

20.28, o exemplo de Jesus que, mesmo sendo Deus, não veio para ser servido e sim para servir e dar a Sua vida. O 

compartilhar de Deus nos conectou a Ele. Então, você pode compartilhar uma experiência pessoal que ajudará um 

amigo; compartilhar seus recursos financeiros com o necessitado; compartilhar uma oração que trará esperança ao 

aflito; compartilhar a Vida de Jesus que encontrará o perdido. Repartir conecta as pessoas, constrói pontes, traz 

sentimentos de alegria e gratidão. Compartilhar é o amor em ação. Vejamos a seguir três características que o 

repartir produz: 

 

1. Promove SAIR DE SI (Atos 20.35). Compartilhar é um convite a olhar para fora e perceber a necessidade do 

outro. Tirar o foco das nossas dores ou perdas e decidir compartilhar, mesmo que imaginamos ser pouco, nos 

aproxima da cura. Existe algo sobrenatural quando nos importamos com o próximo e agimos em seu favor, uma 

porção de alegria invade nosso coração. 

 

2. Revela ATOS DE BONDADE (1ª Timóteo 6.18). Atos de bondade são atitudes conscientes e intencionais em 

favor do próximo. Peça ao Espírito Santo para tornar seu coração sensível a identificar as necessidades ao seu redor 

e não desperdice a oportunidade de representar Jesus na terra. 

 

3. Demonstra o CORAÇÃO de repartir de JESUS (Filipenses 2.3-5). O modo de repartir ensinado por Jesus é 

completo. Ele se entregou voluntariamente por amor a nós. Ele nos convida a servirmos nosso próximo coma 

intenção correta no coração, não para sermos vistos ou reconhecidos. Somos chamados para exalar o perfume de 

Cristo. Todas as nossas ações devem ter o amor como condutor. 

 

CONCLUSÃO: Ao decidir compartilhar cooperamos com o agir do Espírito Santo. Não precisamos estar curados 

para compartilhar, vamos alcançando a cura no caminho e inspirando as pessoas a trilharem seu próprio caminho 

de cura. 

 

 Para Reflexão: Onde você está direcionando seu olhar? 

 Para Oração: Muitas vezes ficamos cansados de lidar com nossas dores e lutas. Peça a Deus que lhe dê 

força e coragem para olhar para além de si. Semear na vida do próximo não é perda de tempo. 

 Para Aplicação: Busque ser sensível ao direcionamento do Espírito Santo e intencionalmente, no ambiente 

que você frequenta, procure oportunidades para realizar atos de bondade. 

 Para Indicação: Livro “O MILAGRE DAS SETE MILHAS” (Steven Furtick – Editora Inspire) 

 Lembrete: Não se esqueça de falar na sua célula sobre os alimentos para Casa Social.  Eles são muito 

importantes para as famílias que estão necessitadas. 

 

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. 


