
 

SIGA-ME 

O PROPÓSITO ETERNO DE DEUS 

 

Sentindo 
 

Você já pensou em fazer algo para Deus? O quê? 

Deus também pensou em fazer algo para você. Esse é o propósito eterno 

dele. 

 

Aprendendo 

 

Leia com antecedência e identifique os pontos principais desse capítulo 

(páginas 11-14) para compartilhar no encontro da célula. 

 

Tratamos desse tema de forma básica há algumas semanas. Por isso, 

explore melhor os itens que ainda não foram vistos. Por exemplo: 

 

Que propósito Deus tinha ao criar o homem? (Veja o texto de Gênesis 1.26-

28 que está na apostila). 

• Dar a ele um caráter santo para abençoar as famílias da terra. 

• Ensiná-lo a governar com justiça e administrar bem esse mundo. 

 

Quais as consequências do pecado na vida do homem? (Veja o texto de 

Gênesis 3.8-11). 

• Sua natureza tornou-se corrompida e inclinada para o mal. 

• Sua comunhão com Deus foi interrompida (morte espiritual). 

• O homem tornou-se egoísta e voltado para si mesmo. 

 

O que Deus fez para restaurar seu propósito original? (Veja os textos de 

João 10.10b; Efésios 2.4-5; 2 Coríntios 5.17 e João 1.12). 

• Enviou Jesus para termos vida espiritual novamente. 

Refletindo 

 

Conduza este tempo de acordo com a questão da apostila na página 15. 

Leia uma pergunta de cada vez e confira se todos entenderam. Você pode 

pedir para alguém do grupo ler o que respondeu ou você pode dar sua 

própria resposta. 

Ajude as pessoas que tiverem alguma dificuldade nessa parte. CUIDADO 

para não constranger ninguém. 

 

Aplicando 

 

Conduza este tempo de acordo com as questões na página 16 

Siga as mesmas dicas do passo anterior – Refletindo. 

 

Oração 

 

1. Ore com todos segundo o modelo no final na página 16. 

2. Em seguida, abra um espaço para cada membro do grupo 

compartilhar necessidades e orem uns pelos outros. 

3. Anuncie ao final o próximo tema com entusiasmo. 

 

Agenda - CGA 

Terça – feira 
IDE 

Fé e Finanças as 20h. 

Bazar Sábado 07/04 as 9h. 

Maturidade 
Cristã 

Neste domingo as 16h.  

Domingo 
Culto 

Culto de Celebrações as 9h30m e as 18h. 

 

Conferência  
Ministerial 

C-18 dias 13 e 14. 

 


