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Dignidade da 
pessoa em Deus
Quebra-gelo (5 min)
Alguma vez você já se sentiu indigno?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Colossenses 1:9-14

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 No dia 10 de dezembro comemora-se o Dia da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (DHDH). É um documento que traz 
uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. 
Ela estabeleceu, pela primeira vez, a proteção universal dos direitos 
humanos. Destaco aqui quatro Direitos listados no documento e, em 
seguida, porções da Palavra do nosso Deus nos conferindo tais direitos:

Artigo 1º: Dignidade — “dando graças ao Pai, que nos tornou 
dignos de participar da herança dos santos no reino da luz”
(Cl 1:12);
Artigo 2º: Igualdade — “Não há judeu nem grego, escravo ou 
livre, homem ou mulher; porque todos vós sois um em Cristo 
Jesus” (Gl 3:28);
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Artigo 3º: Vida — “Eu vim para que tenham vida, e a tenham 
com abundância” (Jo 10.10);
Artigo 4º: Liberdade — “Foi para a liberdade que Cristo nos 
libertou” (Gl 5:1).

 A DHDH afi rma que “todos os homens nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos”. Na visão do mundo, só tivemos os Direitos 
Humanos garantidos em 1948. Mas isto nos é garantido por Deus em 
sua Palavra. Deus é a fonte de todo o direito (Sl 89:14) e da dignidade 
(Ap 4:11). Somos feitura sua (Ef 2:10). Nosso valor como seres humanos 
não está em nós, mas em sermos a imagem e semelhança (Gn 1:26,27) 
do Deus digno!

Refl exão
1. Colossenses 1:12 diz que Deus nos tornou dignos de participar do 

seu Reino. Como isso se aplica à sua vida?
2. Por causa da obra de Cristo, nós fomos levados a uma posição de 

dignidade. Como lutar com os sentimentos de desvalor à luz da 
Bíblia? 

3. Cristo nos deu total liberdade. O que isso quer dizer?

Tempo de Orar (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e agradecer a Deus 
pelos direitos que nos garantiu em Cristo.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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