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Quebra-gelo (5 min)
Como Deus usou você recentemente?

Orando e louvando a  Deus (10 min)
Outra dinâmica espiritual: cada um cita versículos da Palavra de Deus, 
e depois todos oram silenciosamente baseado nos versículos citados.

Leitura Bíblica
Neemias 8:1-18

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
Neemias foi mais que um construtor: erguer os muros, 

restabelecer a segurança de Jerusalém seriam objetivos pequenos 
se não visassem a um verdadeiro avivamento, renovando a Aliança 
com Deus. Mais que programas ou eventos, um líder do povo de Deus 
busca transformar vidas que se dedicam a Deus.

O avivamento de Neemias começa quando a lei de Deus é 
proclamada e aplicada. Os líderes encorajam o povo a se regozijar em 
seu novo conhecimento da lei de Deus. A disposição do povo para 
obedecer a Lei é vista na celebração da Festa dos Tabernáculos (8.13-
18).

Mais que celebrações, no capítulo 9, a aliança nacional com 
Deus é renovada. A obra de Neemias estava completa, agora.
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O LÍDER BUSCA
O AVIVAMENTO



PIB São Luís 2

Refl exão
1. Como os projetos (ou programas, ou atividades) que estou 

envolvido atualmente tem focado na necessidade de conduzir as 
pessoas a um ‘avivamento’?

2. Que mudanças seriam necessárias para que esse objetivo seja 
alcançado?

3. A quem, e como, tenho ensinado o valor do avivamento e como 
buscá-lo?

Orando uns pelos outros (25 min)
Estamos terminando a série de estudos em 2 Timóteo, e vamos 
também encerrar a dinâmica da cartolina: separar um tempo de 
clamor pelos motivos ainda não respondidos. 

Tempo de mutiplicar (5 min)
Planejar ações para continuar a formação de líderes através dos RDs.

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 pela liderança pastoral.




