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1. DISCIPULADO (35 minutos) 
 
VERSO DA SEMANA: “Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em 
fidelidade.” (Salmos 86:15)  
 

O CORAÇÃO RECEBE O TOQUE DE DEUS E SUAS MÃOS VÃO REPARTIR ESTE TOQUE  
 
Texto Base: 2 Coríntios 1: 1 a 11  
 

SEU CORAÇÃO SE TORNA SENSÍVEL AOS OUTROS QUANDO... 
 
1. VOCÊ RECONHECE A NATUREZA COMPASSIVA DE DEUS PAI v.3  
“... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação...”  

 Deus nos dá o que não temos e retem o julgamento severo que merecíamos.  
PERGUNTA: Que característica você consegue ver no Pai? (ternura, interessado ou severo e omisso? Que 
sentimentos são estes?). Expresse os sentimentos claros que já passaram por sua mente em vários momentos, 
sobre o Pai.  
 

2. VOCÊ RECEBE O PODER RENOVADOR DO ESPÍRITO SANTO v.4  
“...que nos consola em todas as nossas tribulações...”  

 
AFIRMAÇÃO: Se sua alma não tiver passado pela “dor de parto” da regeneração, se o seu coração não tiver 
sentido o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo, você não poderá instruir aos sem entendimentos, nem 
consolar aos aflitos.  
 
3. VOCÊ SE IDENTIFICA COM OS SOFRIMENTOS DE CRISTO v.5 “...sofrimentos de Cristo transbordam sobre 
nós...” Os milagres praticados por Jesus foram conduzidos por compaixão dele para com as pessoas, antes dele te 
entregar um milagre a compaixão apareceu em seu coração. 
 
AFIRMAÇÃO: Um coração sensível aos pés da cruz recebe compaixão suficiente para repartir do que tem recebido!  
 
4. SUAS MÃOS PODEM TOCAR E MUDAR REALIDADES PELA COMPAIXÃO, LEVANDO:  

1. Salvação     2. Consolo   3. Suporte 
“Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês; se somos consolados, é para consolação de vocês, 
a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo”. v.6  
 

MOMENTO DE ORAÇÃO: Senhor Jesus quero ser derramado nas vidas das pessoas não com minha força, mas 
com seu Poder. Quero que meu PG seja derramado nas ruas, escolas, nos presídios, nos hospitais, em nossas 

casas, Igreja, em nossa Nação. 
 
CONCLUSÃO  
"Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês.Lc 22:20  
Deus nunca poderá nos tornar “vinho derramado” se resistirmos ao seu toque quando ele vier nos esmagar. 

(Oswald Chambers) 
 

Leiam Juntos: Filipenses 2:17 


