
ESTUDO DE PG EM FAMÍLIA 2020 (07/07/2020)      

Tema:   “Abençoados para abençoar”   
Quebra-gelo (5m): Você já abençoou no dia de hoje? De que forma? 

Versículo chave:  “Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão” 

(Sl 67.7). 

 
1. CLAREZA  (Estudando e Compartilhando a Palavra – 25m):  

 

INTRODUÇÃO:  A igreja é o povo mais abençoado do mundo. Somos abençoados com toda sorte de bênção 

em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e a menina dos olhos de Deus. Fomos amados 

desde a eternidade. Fomos chamados com santa vocação. Fomos transformados pela graça. Recebemos um 

novo nome, um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. O propósito de Deus, 

entretanto, não é apenas nos abençoar, mas tornar-nos abençoadores. Não somos apenas o receptáculo da 

bênção, mas sobretudo, seu canal. Três verdades preciosas nos chamam a atenção acerca desse momentoso 

assunto. 

1. SOMOS ABENÇOADOS PARA SERMOS ABENÇOADORES PORQUE SOMOS PORTADORES 

DE BOAS NOVAS NUM MUNDO MARCADO POR MÁS NOTÍCIAS. O mundo está cansado de ouvir 

más notícias. A mídia despeja todos os dias em nossos ouvidos dezenas de informações trágicas: são os 

números da covid-19, é a violência que campeia sem controle na cidade e no campo; é a corrupção que se 

infiltra em todos os setores da sociedade; é a devassidão moral que solapa os valores morais e desestabiliza a 

família. A igreja de Deus não é trombeta do mal, mas portadora de boas novas. Temos a única mensagem 

capaz de trazer esperança para o homem atormentado pela culpa. Temos o único remédio capaz de curar o 

homem de sua enfermidade espiritual. Somos embaixadores de Deus a proclamar ao mundo a boa notícia de 

que Deus ama o pecador e enviou seu Filho para salvar a todos os que se arrependem e colocam sua 

confiança em Jesus. Você se considera um portador de boas novas ou um repórter do caos? 

2. SOMOS ABENÇOADOS PARA SERMOS ABENÇOADORES PORQUE SOMOS 

CONSTRUTORES DE PONTES ONDE O PECADO SÓ CAVOU ABISMOS. O pecado separa o 

homem de Deus, de si mesmo e do próximo, mas o evangelho lhe restaura a alma, oferecendo-lhe 

reconciliação com Deus. Neste mundo timbrado pelo ódio, somos arautos do amor de Deus. Neste mundo de 

guerras, somos embaixadores da paz. Neste mundo onde se aprofundam os abismos da inimizade, somos 

pacificadores. Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Somos agentes de Deus na maior missão de 

paz do mundo, pois nosso ministério é rogar aos homens que se reconciliem com Deus. É sublime o 

privilégio de construirmos pontes onde o pecado cavou abismos. É glorioso o trabalho de lutar pela salvação 

dos perdidos. É maravilhoso saber que Deus nos confiou um ministério que os anjos gostariam de fazê-lo. 

Você se considera um construtor de pontes ou um cavador de abismos?  

3. SOMOS ABENÇOADOS PARA SERMOS ABENÇOADORES PORQUE RECEBEMOS A 

MAIOR, A MAIS URGENTE E A MAIS IMPORTANTE INCUMBÊNCIA DO MUNDO. A 

evangelização é a mais importante missão do mundo. É uma tarefa imperativa, intransferível e impostergável. 

Fomos chamados para sermos enviados. Não podemos nos calar quando temos a única mensagem capaz de 

salvar os que estão perdidos. Não podemos silenciar nossa voz quando nenhuma outra instituição humana 

pode realizar essa tarefa a nós confiada. Não podemos adiar a proclamação dessa boa notícia, quando tantos 

perecem em seus pecados, sem esperança e sem Deus no mundo. Você se considera um cumpridor da missão 

ou alguém alheio a essa incumbência? 
 

PARA FINALIZAR: O privilégio de sermos abençoados implica na responsabilidade de sermos abençoadores. 

Deus nos chamou das trevas para a luz para sermos um luzeiro no mundo. Deus nos tirou da escravidão para a 

liberdade para anunciarmos aos cativos que se o Filho de Deus os libertar verdadeiramente serão livres. Deus 

nos arrancou desse mundo tenebroso para sermos conduzidos de volta ao mundo, a fim de anunciarmos que 

Deus reina e exige que todos se dobrem aos pés do seu Filho, adorando-o como Salvador e Senhor. Unimos 

nossa voz à do salmista, quando clamou: “Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão” (Sl 

67.7). 

 
2. ALINHAMENTO (Nossos desafios –  20m) :   Que lições esse estudo traz para vocês hoje?  

3. MOVIMENTO  (Evangelismo e Serviço –  10m):   Não esqueçam da cadeira vazia!  Precisamos alcançar 

pessoas para Cristo, como um todo. Precisamos ser uma igreja multiplicadora! Ganhem pessoas para Cristo! Aproveite 

esse tempo de crise como oportunidade para levar a salvação a outras pessoas!      

4. FOCO: Não percam o foco da MULTIPLICAÇÃO!  Seu PG existe para se multiplicar!   


