
 

Entendendo sua forma 139.13 
 

 1- Somente você pode ser você.    Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica 
em todo o mundo. (fale sobre o polegar) Isso significa que ninguém mais na terra será capaz de 
desempenhar o papel que Deus planejou para você. 

 Aplicando seus recursos pessoais.    Seus recursos pessoais são os talentos naturais com os quais você 
nasceu.  Ex. Habilidades para música, falar em publico , matemática. Etc. Quando Deus quis criar o 
Tabernáculo e todos os utensílios para adoração, cuidou para que houvesse artistas e artesãos 
habilidosos. Ex 35.35(leia em casa todo o capitulo, não seja preguiçoso). Hoje em dia, Deus ainda 
concede essas habilidades, bem como milhares de outras, para que as pessoas possam servi-lo. 

2- Todas as suas habilidades vêm de Deus.  Ef. 4:8 

Uma das desculpas mais comuns que as pessoas dão para não servir é: “Eu simplesmente não tenho 
nenhuma aptidão a oferecer”. Vários estudos revelaram que uma pessoa comum tem de quinhentas a 
setecentas capacidades e habilidades — muito mais do que você imagina. Parte da responsabilidade da 
igreja é identificar e disponibilizar essas habilidades para servir a Deus. 

3- Todas as habilidades podem ser usadas para a glória de Deus. I Cor 10:31. 

**Peça para que cada um fale uma ou duas habilidades   

**depois pergunte se ele está usando isso no reino.      

4- Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer.  Suas habilidades não foram concedidas 
apenas para que você ganhe a vida; Deus as concedeu para que você exerça seu ministério I Pe. 4:10 

Quebra-Gelo “Tudo que Deus faz é bom” 
 Destribua papéis e lapis, escreva o nome e explique que, ao seu comando, devem começar a 
desenhar uma pessoa. Estipule por exemplo 30 segundos para que troque de folha com o colega ao 
lado direito, 1 º faça o desenho de uma cabeça, na sua ordem passe para o amigo á sua direita. 2 º 
faça o desenho do tronco,,passe. 3 º faça as pernas,,passe , 
 4 º braços,, passe. 5 º faça os olhos, boca, nariz.. No final cada um pega sua folha. Peça para que 
observem e digam se ficou bom. 
Moral: Você começou o desenho e os outros foram completando seu desenho assim como você foi 
completando os de seus colegas. veja que ninguém fez uma perna de elefante e braços de coelho. 
Deus criou você diferente dos animais, porque o criou parecido com ELE. Isso quer dizer que você foi 
criado a imagem de Deus. mesmo que o desenho não  
tenha ficado muito bom, pode ter certeza que aos olhos de Deus você é lindo e perfeito, porque fomos 
criados para expressar SUA vida em nós e TUDO que ele faz é bom e perfeito não importa se as 
pessoas dizem que você não é nada, que não sabe fazer nada etc ( dê outros exemplos conforme a 
necessidade do grupo) O importante é que tudo que Deus faz é bom e serve para cumprir o SEU 
proposito! 

Frase para o líder 
Que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer no trabalho do Reino? 

Avisos 
Quinta-feira 19:30h Oração    20h Encontro de Fé 
Sábado Consagração das 9 às 12h 
Domingo Intercessão ás 9:30 e 17:30h 
Culto da Família às 10 e 18h 
-------domingo não haverá ceia de lideres, aula de música e DEBQ------ 


