
 
Semana: 08/09/19                                              Texto base: 2ª Tm 3:14-17 

 
Tema: Ser uma igreja Firme na Palavra 

 
ORIENTAÇÕES:  
 
1) A introdução e a conclusão devem ser lidas no grupo; 2) O condutor do edificando deve 
distribuir as leituras dos textos relacionadas as perguntas antecipadamente. 3) Faça este 
momento fluir de forma organizada e harmoniosa;  
. 
 
 

Introdução:  
Paulo em suas ultimas palavras aos filhos de Deus, tras uma mensagem 

profunda e que separa o joio do trigo. Somos chamados para Ser a igreja do Senhor e 
o Nosso papel na sociedade e no mundo somente será de fato relevante se nos 
mantivermos no firme fundamento dos Apostolos. SER IGREJA implica em que cada 
membro guie sua existencia segundo o ensino das Escrituras.  

 
Questões: Após leitura do texto base:  

1) Peça que apenas uma pessoa compartilhe sob qual circunstancia Paulo escreve esta 
carta a igreja? 

2) Vamos refletir, o verso 16 revela qual é a fonte das Escrituras e sua utilidade? 

3) Ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Como as Escrituras nos são 
proveitosas no dia a dia, cite exemplos praticos? 

4) Leia o verso 17. As Escrituras tem o proposito de tornar perfeito o homem ou a mulher 
de Deus, o que significa a Palavra grega Teleios traduzida por pefeito?  

5) Qual o desafio que todos nós temos diante da exposição desta Palavra, de que forma 
isto mexe com o nosso estilo de vida? 

 
Conclusão: 

Mesmo caminhando em sintonia com a Palavra de Deus passaremos por lutas ou desafios. A 
vida cristã não nos insenta das dificuldades, pelo contrario, em meio as lutas é que iremos testificar que 
somos homens ou mulheres de Deus ao demonstrar que estamos sendo aperfeiçoados e perfeitamente 
habilitados para toda boa obra conforme a vontade do Pai estabelecida em sua Palavra.  

 

 
AVISOS: 

Reunião de oração domingos 18hs  

Edificando 


