
 

QUAL O VALOR DE UMA ALMA?  Mt 16:26 
Neste versículo Jesus está nos afirmando que nenhum bem deste mundo pode nos 
dar a salvação. 
 
1. Jesus não está dizendo que nós não podemos ter conquistas neste mundo, o que 
ele está dizendo é que nenhuma conquista material poderá nos garantir a vida 
eterna. 
 
2. Jesus estabelece então o que deve ser nossa PRIORIDADE: A Salvação da 
nossa alma e não o acúmulo de bens e riquezas neste mundo; Mt 6:33 
 
Você é um ganhador de almas? Deus não está em busca de teólogos brilhantes, 
tanto quanto está a procura de homens, mulheres, meninos e meninas que possam 
dizer simplesmente: “Eis-me aqui, Senhor. Envie-me!" Deus quer usar também você 
para ganhar almas. (Provérbios 11:30). 
 
Conclusão: Mt 6:19-20 – “Todas as riquezas deste mundo não podem pagar o 
preço de uma alma” 

Quebra-Gelo	 A Lingua dos Sinais	
 Escreva as frases abaixo em tiras de papel. Peça a alguns participantes que escolham uma tira e, por 
meio de gestos, “digam” o que está escrito no papel. Após cada apresentação, o grupo tenta adivinhar 
o que foi “dito” : 
a) Cai fora! 
b) Eu te amo. 
c) Você poderia me ajudar, por favor? 
d) Eu não estou entendendo. 
e) Por que você fez isto? 
f) Eu não acredito. 
g) Não foi culpa minha. 
h) Que chulé você tem! 
i) Estou com medo. 
j) Não pegue isto. 
l)Vai me deixar só? 
m) Chame a polícia. 
Incremente o exercício fazendo com que os participantes dialoguem por meio de gestos. Podem usar 
essas frases ou criar outras. 

Frase para o líder 
“Para ser um líder, você tem que fazer as pessoas quererem te seguir, e ninguém 

quer seguir alguém que não sabe onde está indo..”   Joe	Namath	
Avisos	

Quinta-feira  19:30h Oração          20h Encontro de Fé.  
 Domingo 7:30 aula de música           8 e 17:30h Oraçao 
 
Culto de Missões as 10 e 18h 
Prepare sua oferta para missões e seu alimento não perecível.  
	


