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1. DISCIPULADO (35 minutos) 
Versículo Chave: 

 “Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida;  
quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida.” - I Jo. 5:11-12.  

 
QUEBRA-GELO: Você percebeu um lembrete de sua condição mortal esta semana? Uma dor ou sofrimento 
pessoal? Tomou algum remédio? Percebeu seus primeiros cabelos brancos, rugas, seu desgaste? Como você 
encarou estes lembretes da sua mortalidade? Pensem um momento sobre a eternidade. O que acontece após a 
morte?  
LÍDER o objetivo é refletir sobre a morte com uma perspectiva saudável. Leia este versículo e peça a atenção 
de todos: “Quem só pensa em se divertir é tolo; quem é sábio pensa também na morte.” - Eclesiastes 7:4 
 

VOCÊ ESTÁ MORRENDO! Então, morra para viver e não apenas viva para morrer! 
 
A morte precisa estar em seu radar, em sua realidade de vida. O Cristianismo é a única religião que discute com 
muita naturalidade a realidade da morte, porque não a vemos como um fim em si mesmo. Leiam o versículo chave 
juntos. 
 
Queremos desafiar você, a viver apaixonadamente, amar completamente, aprender humildemente, preparar 
para partir corajosamente e viver sabendo que o fim aqui, não é o fim na eternidade!  
 
DESAFIO DO TEMA HOJE: MORRA PARA VIVER!  
 
1) ENTENDA QUE DEUS COLOCOU VOCÊ NA TERRA PARA UMA MISSÃO SOBRENATURAL – João 15.16  

“Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça,  
a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome.”  

 
Deus tem um plano para tua vida aqui, a morte não é o fim. A história não termina de forma trágica. 

Deus quer te usar! 
 

“Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido.” Corrie Ten Boom 
 
ENTENDA E APLIQUE ESSES 2 PRINCÍPIOS EM SUA VIDA:  
a) TUDO É PARA O SEU CRESCIMENTO            b) VEJA TUDO POR UMA PERSPECTIVA ESPIRITUAL  
 
PERGUNTA: O que você faz diariamente lhe faz crescer? Você percebe espiritualmente que a sua vida é para 
cumprir uma missão de Deus? Qual é a sua missão sobrenatural? Você vive com intensidade? 
 
2) ACREDITE! VOCÊ FOI CRIADO PARA SER ETERNO – Ap 21.4  

“Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro,  
nem dor, pois a antiga ordem já passou".  

 
Você foi feito com um desejo natural para a eternidade. As pirâmides egípcias, a cultura Maia e Asteca, os túmulos 
na antiguidade revelam que o homem anseia pela eternidade. Isso é bíblico! Foi Deus quem nos criou assim.  
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“Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade” (Ec. 3:11) 
 

O Céu será um lugar perfeito, de amor, de alegria, de entusiasmo e cheio de aventuras e coisas boas que Deus está 
preparando para cada um de nós! Um lugar sem lágrimas, injustiças e dor.  
 
LÍDER: Aproveite este momento para evangelizar os não-crentes e visitantes. Pergunte: Quantos aqui desejam ir 
para o céu? Agora quantos têm convicção que estarão com Jesus na eternidade? Faça uma oração confessando a 
Jesus como Senhor e Salvador, peça para que os que não possuem a certeza de vida eterna, repitam para que não 
tenham dúvida da salvação e vida eterna em Jesus.  
 
3) DECIDA INVESTIR SUA VIDA NO QUE IRÁ DURAR PARA SEMPRE – Isaías 40.8  

“A relva murcha, e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre”.  
 
Investir no que vai durar eternamente é valorizar o Reino de Deus. Nossos valores mudam. O nosso orgulho, 
egoísmo e vaidade são tratados por Deus e passamos a viver a vida que Ele havia planejado para cada um. 
Quando entendemos que a vida é passageira e transitória MORREMOS PARA NÓS MESMOS E VIVEMOS PARA 
DEUS!  

“...Agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte;  
porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.” Filipenses 1.20-21  

 
PERGUNTA: Avalie sua vida agora, você tem feito investimentos de valor eterno? Vai durar para a eternidade? 
Você morreu para si e vive para Jesus? Dê um tempo para reflexão. 
 
DINÂMICA: Líder conforme o perfil de seu PG peça para cada um compartilhar o valor e a importância das 
pessoas mais próximas em sua vida. Ex: o marido irá dizer o quanto a esposa é importante para ele ou os filhos, 
pais, avós etc. O objetivo é que cada um faça declarações de amor e reconhecimento acerca do seu próximo. Após 
a partilha peça para alguns dizerem o quanto JESUS é importante para eles.  
 
4) VIVA APAIXONADAMENTE ATÉ O FIM – Marcos 12.30 / Romanos 12. 11  

“Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma,  
de todo o seu entendimento e de todas as suas forças”  

 
A paixão dá a vida paixão! Deus é apaixonado, prova disto foi Jesus na Cruz. A paixão de Jesus por você é maior 
que a própria vida. Ame a Deus, ame as pessoas, ame a vida! 
 
Como podemos alimentar a nossa paixão em um mundo sem paixão? 
a) AMOR – O alicerce e o combustível da paixão  
b) INTEGRIDADE – A falta de integridade corrói e mata a paixão  
c) PERDÃO – A falta de perdão quebra os relacionamentos  
d) ENTUSIASMO – Precisamos de entusiasmo para viver 
 
A vida apaixonada é a única vida que vale realmente a pena ser vivida. Deus está dentro de você! Viva 
ENTUSIASMADO! Não aceite menos que isto, a despeito dos problemas, perdas, tristezas, fracassos e decepções. 
Escolha assim viver e viva apaixonadamente!  
 
PERGUNTA: Você é 100% em tudo o que faz? Como está o seu entusiasmo? Sua vida revela paixão?  
CONCLUSÃO:  

 
NÃO SE PREOCUPE COM O DIA DA SUA MORTE, VIVA A SUA VIDA INTENSAMENTE EM JESUS! 

Disse Jesus: “O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir;  
eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.” - João. 10:10 

 



 

 

 

Leitura Bíblica Diária 
MORRA PARA VIVER 

Setembro 2010 
 

Quarta – I João 5:1-12 
Quinta – João 15:1-8 
Sexta – João 15:9-17 
Sábado – Filipenses 1.20-26 
Domingo –  João 12:20-26 
Segunda – Romanos 2:1-11 
Terça – João 6:25-40 
 

 “Nunca tenha medo 
de confiar um futuro 
desconhecido a um 
Deus conhecido.” 
(Corrie Ten Boom)  
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