
ESTUDO DE PG 2019 (11/02/2020)      

TEMA:  “PROMESSAS QUE VALEM À PENA”    

Quebra-gelo:  Você pode compartilhar alguma promessa que fez para você mesmo 

nesse novo ano? Está conseguindo cumprir? 

Versículo chave:  “Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas 

estas coisas vos serão acrescentadas.” Mt.6.33  

 

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

INTRODUÇÃO:  Todos os anos é a mesma coisa: prometemos, prometemos, prometemos... São tantas promessas que 

às vezes nos perdemos no meio do caminho. Desde cuidar mais do corpo até fazer novos empreendimentos, o foco é 

sempre o mesmo: melhorar! Se no lado físico e material temos tantas metas a atingir, o que dizer das metas espirituais? 

Por vezes nos esquecemos delas e o nosso foco acaba sendo a matéria e o material, assim deixamos de lado a 

recomendação, seguida por uma rica promessa, que Deus nos deixou em Sua Palavra: "Buque em primeiro lugar o 

Reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas".  Então, que tal falarmos hoje sobre nossas 

prioridades? Que tal estabelecer metas espirituais? Que tal investir naquilo que é verdadeiramente eterno? Então...  

LEIA A BÍBLIA: A Palavra de Deus é a nossa bússola, o nosso guia, a nossa direção. Você não pode conhecer a 

Deus sem conhecer a Sua Palavra já revelada. Muitos são enganados e erram por não conhecerem as Escrituras. Ler e 

meditar na Palavra de Deus é o primeiro passo para uma vida de verdadeira comunhão com Ele. Mas, não leia 

esporadicamente ou apenas aquilo que "lhe interessa". Leia a Bíblia toda esse ano! Quantas vezes você já fez isso?  

SEJA DIZIMISTA: Isso significa reconhecer a soberania e a providência de Deus em sua vida. Significa saber que Ele 

é o dono de tudo e que tudo vem de Suas mãos. Significa confiar no Deus da provisão. Entregar a décima parte dos seus 

ganhos é obediência e fidelidade, é adoração e gratidão, é testemunho, investimento e fé. Ser dizimista é ser participante 

do Reino de Deus através dos recursos que Ele colocou em suas mãos, é ser mordomo fiel daquilo que Deus lhe 

confiou. Quando você não se compromete em devolver o dízimo do Senhor você está dizendo, silenciosamente, que não 

se importa com as outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que não se importa com o crescimento, 

desenvolvimento e nem com o sustento da Igreja da qual você faz parte e que não crê no que a Palavra nos ensina a 

respeito disso. A igreja é sustentada pelos dízimos e ofertas voluntárias daqueles que amam o Reino de Deus.     

INVISTA NO REINO DE DEUS: Investimos em tantas coisas, temporais e efêmeras! Colocamos todo o nosso 

potencial, todos os nossos talentos, todas as nossas forças, toda a nossa alegria, em coisas que consideramos 

importantes, e até são! Porém, que maravilhoso seria se fizéssemos o mesmo, com a mesma intensidade, amor e 

disposição pela obra do Senhor! Que bom seria se considerássemos o trabalho no Reino de Deus como algo 

singularmente importante! Investir no Reino é reconhecer a sua importância em nossas vidas. Seus dons e talentos 

devem ser para a glória de Deus. Deus lhe capacitou para contar com você na Sua obra. O que você está fazendo com 

os recursos que Deus lhe deu? Onde você tem investido o melhor do seu tempo e do seu potencial?  

TESTEMUNHE COM A SUA VIDA: Ações e atitudes valem mais que muitas palavras. Decida ser o que Deus 

deseja que você seja: uma testemunha fiel do Seu amor. Não basta dizer que somos de Cristo, precisamos viver essa 

verdade! Aquilo que você diz deve ser precisamos viver essa verdade! Aquilo que você diz deve ser coerente com o que 

você faz, não se engane quanto a isso! 

GANHE PESSOAS PARA JESUS:  Um dia você foi alcançado pela Graça de Deus. Já parou para pensar em quantos 

ainda não conhecem essa graça redentora? Amigos, parentes, vizinhos, colegas, desconhecidos... muitos ainda precisam 

conhecer a Cristo! Seja um instrumento nas mãos de Deus assim como alguém foi para que você também fosse salvo!  

DESENVOLVA UMA VIDA PODEROSA DE ORAÇÃO:  Nenhuma dessas metas poderá ser cumprida se não 

houver em você o mover e a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. E para que isso aconteça, você precisa 

desenvolver uma vida de poderosa de oração. Muitos tentam e falham porque firmam-se em suas próprias forças. Você 

irá conseguir cumprir suas metas espirituais somente com a ajuda do Espírito Santo. Uma vida poderosa de oração é a 

chave de toda vitória!  

CONCLUINDO:     Está disposto a começar? Então, não esqueça: essas não são simples e corriqueiras promessas. São 

atitudes que todo cristão dever ter, são marcas da presença do Espírito Santo em nós. Se assim fizermos, iremos 

anunciar o Reino de Deus com poder e autoridade espiritual.  Celebre, com a sua vida, ações e atitudes, a glória do 

Reino de Deus! 

 

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!     

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

 

AVISO  IMPORTANTE  

RETIRO ESPIRITUAL 2020: Já estamos com as inscrições abertas para o nosso Retiro espiritual. Não perca tempo! 

Faça ainda hoje sua inscrição. Todos que irão ao Retiro (mesmo que não durma no local e que não fique todos os dias) 

deverão se inscrever. Apesar do Sítio ser da igreja, existe toda uma logística na organização de um evento como esse e 

custos operacionais que precisam ser considerados. Estamos trabalhando com a doação de alimentos para manter a taxa 

de inscrição bem acessível, mas ainda assim, precisamos da compreensão e ajuda de todos para que possamos organizar 

nosso Retiro de forma satisfatória. Contamos com você!  


