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Quebra-gelo (5 min)
Se eu pudesse ser outra pessoa quem eu seria?

Conversando com Deus (5 min)
Orar pela reunião e pela série de estudos que vamos iniciar.

Louvando e adorando juntos (5 min)
“Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou 
eu no meio deles.” (Mateus 18:20)

Leitura Bíblica
2 Timóteo 1:8-14

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Os teólogos e historiadores são unânimes em afi rmar que a 
situação na época da carta era trágica: feroz perseguição aos cristãos, 
heresias assolando igrejas, divisões internas. Há historiadores que 
sugerem possível até imaginar que seria o fi m do evangelho. Além da 
feroz perseguição provocada por Nero, a carta cita exemplos práticos 
de heresias internas como os de Himeneu e Fileto (2.17) que afi rmavam 
que a ressurreição já havia passado.
 Mesmo em meio a esse clima de insegurança e pessimismo, e 
com a morte como certeza, Paulo está fi rme e confi ante, tanto pela fé 
em Deus e nos seus planos, como também porque havia deixado seu 
legado. Paulo está passando o bastão a Timóteo e a outros (em toda a 
carta, Paulo cita nominalmente 23 pessoas).
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DEIXANDO 
UM LEGADO



 Paulo demonstra saber que havia feito a sua parte, mas que a 
obra de Deus continuaria através de outros. Havia plantado diversas 
igrejas em diversas cidades e formado diversos líderes. Não apenas 
pregou, mas viveu o Evangelho. Estava chegando sua hora de partir, 
mas estava consciente de que deixava um legado, que Timóteo e 
outros dariam continuidade.

Refl exão
1. Se eu partisse para a eternidade hoje, que legado eu deixaria? na 

minha família? na minha igreja? em minha vida cristã?
2. As respostas anteriores conferem com o que eu gostaria de deixar? 

Por quê?

Orando uns pelos outros (25 min)
Compartilhar necessidades pessoais ou que sejam do conhecimento 
do grupo; apresentá-las ao grupo todo e orar em duplas ou trios.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Esta série de roteiros focará na continuidade no Reino de Deus. 
Fazemos isso através da multiplicação de discípulos multiplicadores, 
sim; essa é a base de tudo. Mas discípulos se reúnem na igreja, formam 
a igreja na verdade. Um legado é fruto de multiplicação, o que deve 
resultar ou em crescimento da igreja ou em novas igrejas. Nosso 
tempo de multiplicação hoje é levantarmos possibilidade de apoiar 
(com ações práticas), manter (com ofertas) um projeto de plantação 
de igrejas. Quais as possibilidades que este grupo tem?

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site. Aproveite esse momento para 
orar com seu PGM pelos desafi os e liderança da igreja.orar com seu PGM pelos desafi os e liderança da igreja.
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