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Propósito do Projeto 

 
Famílias com Propósito e Honra 

 
Mateus 28:19-20 

“Ide e Fazei Discípulos” 
 

Surge com a finalidade de levar para as famílias através da adoração, comunhão e 
ensino da palavra, os princípios que as ajudem a vencer todos os problemas, como: 
feridas na alma, vícios, traumas e entre outros, e a terem uma comunhão pessoal com 
Yeshua, Jesus. Trazendo a elas equilíbrio nas áreas: Emocionais, Espirituais e 
Familiares. Ao Final do projeto os participantes deverão ser encaminhados ao 
Qualycamp e aos cultos semanais onde darão continuidade ao Discipulado, 
Restauração e Consolidação.  

 
Como Será Feito? 

 
1 – Serão 8 Semanas Ministrando nas casas, uma vez por semana, em média de uma 
hora, 
2 - Necessário Ser um líder, ou de Md4, NEF ou Louvor; 
3 – Jejuar antes de cada Reunião; 
4 – Não pode empatar as atividades de MD4 ou NEF; 
5 – Conversar previamente com as famílias ou o líder da família sobre o projeto; 
6 – Teremos canções para levar em um CD’s para cada ministração, pode levar som ou 
violão para o momento de louvor e adoração; 
 

Quais os Princípios? 
 
1 – Felizes os que são Espiritualmente Pobres – Mateus 5:3 
2 -  Felizes os que choram – Mateus 5:4 
3 – Felizes as Pessoas Humildes – Mateus 5:5 
4 – Felizes as pessoas de Coração Puro – Mateus 5:8 
5 – Felizes os que têm fome e sede de justiça – Mateus 5:6 
6 – Felizes os que têm misericórdia dos outros – Mateus 5:7 
7 – Felizes os limpos de coração - Mateus 5:8 
8 – Felizes os que Sofrem perseguição – Mateus 5:10 
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Princípio 1 
“Felizes os que são Espiritualmente Pobres” 

Mateus 5:3 

Reconhecendo que não sou D’s, e que cometo Erros. 

Tópicos: 

 

1 – Negação 

A Negação define-se como “um falso sistema de crenças sem base na realidade”. “Praticamos técnicas 

de autoproteção que se transformam em negação”.  

Será que possuímos negações? 

1. A Negação danifica os nossos sentimentos - Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos 

servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. 2 Pedro 2:19 

2. Gera Barreira ao nosso crescimento - O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. 

O Senhor solta os encarcerados. Salmos 146:7 

3. Afasta-nos de D’us - E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: que Deus é luz, e não 

há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e 

não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os 

outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1:5-7. 

4. Aliena nossos sentimentos - Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo; 

porque somos membros uns dos outros. Efésios 4:25  

5. Aumenta a dor - O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, 

alcançará misericórdia. Provérbios 28:13 

6. Obceca a nossa visão - O Espírito do Senhor é sobre mim, Pois que me ungiu para evangelizar os 

pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, Lucas 4:18 

Nós o encorajamos a sair da Negação para entrar no amor incondicional de Jesus. 

 

Jesus nos ensina: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32 
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2 – Impotência 

É Reconhecer que não temos a capacidade de resolver tudo sozinhos, e evitamos voltar para a 

negação.  

Quatro decisões importantes: 

1. Parar de Negar a Dor; “Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco; sara-me, Senhor, 

porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada; mas tu, Senhor, até 

quando?”. Salmos 6:2,3. 

2. Parar de brincar de D’us; “Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um e 

amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom”. 

Mateus 6:24.  

3. Começar a Admitir nossa Impotência; “E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é 

isso impossível, mas a Deus tudo é possível”. Mateus 19:26. 

4. Admitir que nossas vidas estão fora de controle;  “Porque males sem número me têm 

rodeado; as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São 

mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça; assim desfalece o meu coração”. Salmos 

40:12.  

Ladrões da impotência: 

1. Orgulho – “A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito”. 

Provérbios 29:23 

2. Desculpas – “Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto; nem oculto, que não haja 

de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido; e o que falastes ao 

ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado”. Lucas 12:2,3 

3. Preocupações – “Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará 

de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal”. Mateus 6:34 

4. Fuga - “Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo 

manifesta”. Efésios 5:13 

5. Ressentimentos – “Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis 

lugar ao diabo”. Efésios 4:26,27 

6. Solidão – “Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela 

alguns, não o sabendo, hospedaram anjos”. Hebreus 13:1,2 

7. Vazio – “O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim para que tenham vida, e 

a tenham com abundância”. João 10:10 
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8. Egoísmo – “Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-

la-á.” Lucas 17:33 

9. Separação – “Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os 

principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, Nem a altura, nem a 

profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em 

Cristo Jesus nosso Senhor”. Romanos 8:38,39 

 

Oração 

 

Querido D’us, sua palavra me diz que eu não posso curar minhas feridas, dependência e maus hábitos 

só negando que eles existem. Ajude-me! Partes da minha vida (Ou toda ela) estão desgovernadas. Eu 

sei que não posso “consertar-me” sozinho. Parece que quanto mais eu tento fazer a coisa certa, mais 

erro. Senhor, quero sair da negação e viver na verdade. Eu peço que me mostre o caminho. Em Nome 

de Jesus.  
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Princípio 2 
“Felizes os que choram” 

Mateus 5:4 

Reconhecendo que D’us Existe 

Tópicos: 

1 – Esperança 

Passamos a acreditar que D’us existe, que somos importante para Ele e capazes de encontrar o único 

poder superior, Jesus O Messias. 

• Acreditar no Poder Superior: D’us – “Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas; 

glória, pois, a ele eternamente. Amém”. Romanos 11:36 

• Abertura as mudanças – “E vos renoveis no espírito da vossa mente; E vos revistais do novo 

homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade”. Efésios 4:23,24. 

• Poder para Mudar – “Guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha 

salvação; por ti estou esperando todo o dia”. Salmos 25:5  

• Expectativa de Mudança – “Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa 

obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo”; Filipenses 1:6 

2 – Consciência 

É a plenitude da mente e a tomada de decisão baseando-se na verdade. 

 Restituindo nossa Consciência 

• Força – “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia”. Salmos 46:1 

• Aceitação – “Portanto recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para glória 

de Deus”. Romanos 15:7 

• Nova Vida – “Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na 

Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que 

até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não 

confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos”; 2 Coríntios 1:8,9 

• Integridade – “Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na 

verdade”. 3 João 1:4 
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• Confiança – “O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto 

retiro”. Provérbios 29:25 

• Amigo Presente – “Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios; o Deus 

que é a nossa salvação”. Salmos 68:19 

Oração 

Querido D’us, tentei “consertar” e “controlar” feridas, dependências e maus hábitos por minha 

própria força. Admito que, sozinho, sou impotente para mudar. Preciso começar a acreditar e aceitar 

seu poder para me ajudar em minha restauração. Você me amou tanto que enviou seu filho à Cruz 

para morrer por meus pecados. Ajude-me a estar aberto à esperança que só posso encontrar em Ti. 

Por favor, ajude-me a começar a viver minha vida um dia de cada vez. Em nome de Jesus eu Peço. 

Amém. 
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Princípio 3 
“Felizes as Pessoas Humildes” 

Mateus 5:5 

Escolhendo confiar e colocando a minha vida aos cuidados de D’us 

Tópicos: 

1 – Entregar 

Decisão de Entregar  toda a sua vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo. 

Precisamos: 

1. Confiar – “A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que 

Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo”. Romanos 10:9 

2. Entender – “Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio 

entendimento. 

Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas”. Provérbios 3:5,6 

3. Arrepender-se - Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de 

Israel, diz o Senhor DEUS. Tornai-vos, e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a 

iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que 

transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo; pois, por que razão 

morreríeis, ó casa de Israel? Ezequiel 18:30,31 

4. Nova Vida - Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já 

passaram; eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17 

• Antigo Homens Diz: Salve a Sua Vida! Consiga, Consiga! Lideres, a qualquer custo, 

minta, a verdade só complica as coisas. Odeie seu inimigo. 

• O NOVO HOMEM DIZ: “Você deve perder sua vida para mantê-la”(Marcos 8:35) / 

“Deem aos outros e D’us dará a vocês” (Lucas 6:38) / “Sirva”(João 13:12) / “Fale a 

verdade com amor”(Efésio 4:29) / “Ame ao seu inimigo”(Mateus 5:44). 
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Oração 

Querido D’us, tentei resolver todos os meus problemas com as minhas próprias forças e falhei. Hoje 

quero entregar minha vida ao Senhor. Peço que me ajude a pensar menos em mim e na minha 

vontade. Quero submeter minha vontade ao Senhor, dia após dia, procurando a sua orientação e 

sabedoria para a minha vida. Por Favor, continue a me ajudar a superar as feridas, dependências, e 

maus hábitos e que a minha vitória sobre essas coisas possa ajudar outras pessoas que verão seu 

poder operando transformação em minha vida. Ajuda-me a fazer sempre a sua vontade. Em Nome de 

Jesus. Amém. 

 

2 – Ação 

Na Ação precisamos tomar algumas atitude e decisões: 

 

1. Aceitar - A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que 

Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9 

2. Comprometer-se - Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom; 

guie-me por terra plana. Salmos 143:10 

3. Entrega - Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 

3:6 

4. É só o começo - Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a 

aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo; Filipenses 1:6 

5. Viver um dia de cada vez - Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas 

coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de 

amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6:33,34 

6. Dar o próximo passo: 

• Jesus Morreu por Mim: Pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como vo-lo 

tenho anunciado; se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que 

também recebi: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, E que foi 

sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15:2-4 

• Aceito o perdão: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus; Romanos 

3:23 
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• Seguirei o plano de D’us: E não sede conformados com este mundo, mas sede 

transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja 

a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2 

• Desejando ter Jesus como O Senhor da Minha Vida: A saber: Se com a tua boca 

confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os 

mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz 

confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crer não será 

confundido. Romanos 10:9-11 

ORAÇÃO 

Querido D’us, eu creio que o Senhor enviou seu filho, Jesus, para morrer pelo perdão dos nossos 

pecados. Arrependo-me de meus pecados e quero viver o resto da minha vida de acordo com a sua 

vontade. Por favor, coloque seu Espirito em minha vida para me guiar, Amém.  
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 Princípio 4 
“Felizes as pessoas de Coração Puro” 

Mateus 5:8 

Confessando as minhas Falhas a mim mesmo,  

A D’us e a alguém de minha confiança 

Tópicos:  

1 – Inventário Moral 

Sendo honesto consigo mesmo, reconhecendo as suas dificuldades diante de D’us, passo para realizar 

o inventário moral:  

• Separar um tempo - Se tens alguma coisa que dizer, responde-me; fala, porque desejo 

justificar-te. Se não, escuta-me tu; cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Jó 33:32,33 

• Abrir o coração - Por isso não reprimirei a minha boca; falarei na angústia do meu espírito; 

queixar-me-ei na amargura da minha alma. Jó 7:11 

• Depender - Dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens 
se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão; Mas os que esperam no Senhor 
renovarão as forças, subirão com asas como águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e 
não se fatigarão. Isaías 40:29-31 

• Analisar - O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais 

íntimo do ventre. Provérbios 20:27 

• Listar - Esquadrinhemos os nossos caminhos, e provemo-los, e voltemos para o Senhor. 
Lamentações 3:40. 

2 – Discipulador 

O Discipulador será um a pessoa que irar lhe ajudar no caminho da consolidação, será o mentor para 

superar os traumas de sua vida, mostrando o melhor caminho para restauração, transformando você 

em um verdadeiro discípulo.  

• Por que um discipulador?  

Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. 
Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, não 

haverá outro que o levante. Eclesiastes 4:9,10 
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• Quais as qualidades de um discipulador? 

Como as águas profundas é o conselho no coração do homem; mas o homem de inteligência o 
trará para fora. Provérbios 20:5 
1 – Tem Bom Testemunho / 2 – Deve ter o desejo de ajudar / 3 - Deve demonstrar compaixão 
/ 4 - Deve saber ouvir / 5 – Deve confrontar comportamento em amor / 6 – Deve 

compartilhar as suas conquista e como está superando as suas lutas. 

• O Que Faz um discipulador? 

Deve buscar disponibilidade, encorajador e pode ser substituível. 

• Como ter um discipulador? 

Consultando a liderança da congregação que indicará o discipulador dentro de sua 

preferencia ou afinidade.  

3 – Meu Inventário 

Reconhecendo e identificando sentimentos reprimidos. 

• A Pessoa – Lembrar-se da pessoa ou coisa que lhe traga rancor ou medo. 

• A Causa – O que Fizeram que lhe causaram ressentimento ou medo. 

• O Efeito – O que causou em sua vida. 

• O Dano – Social, Segurança, Sexual? 

•  A Minha Parte – Reconhecendo as minhas parece-las de responsabilidades em 

relacionamento danificados ou quebrados ou que criaram situações prejudiciais.  

4 – Inventário Espiritual 

Confessando todas as minhas falhas: a mim, A D’us e a alguém de minha confiança. 

E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores; E não nos conduzas à 
tentação; mas livra-nos do mal; porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Mateus 
6:12,13 

Avaliando cada área de sua vida: Sua Mente, Seu Corpo, Sua Família e Sua Congregação. 

Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em 

mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139:23,24 

Sua Mente -  E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do 
vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. 
Romanos 12:2 

• Como guardou sua mente no passado?   
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Você tem ocupado sua mente com filmes? Programas? Revistas e livros prejudiciais e nocivos? O coração 

entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apascentará de estultícia. Provérbios 15:14 

• Você deixou de se concentrar nas verdades positivas da bíblia? 

Seu Corpo - Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, 
proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, 

pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:19,20 

• Tem maltratado o seu corpo? Álcool, Drogas, Comida ou Sexo? 

• Tem Hábitos ou atividades que prejudicam o seu corpo? Pois possuíste os meus rins; 
cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão 
maravilhoso fui feito; maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os 
meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da 
terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe; e no teu livro todas estas coisas foram 
escritas; as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. 

Salmos139:13-16 

Sua Família - Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais; 
se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em 
cuja terra habitais; porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15 

• Você Maltratou alguém de sua família? Como? 

• Você guarda ressentimento contra alguém de sua família? 

• A quem deve reparação? 

• Qual é o segredo da família quem vem negando? 
 
E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: Paz, paz; quando não há paz. 
Jeremias 6:14 

Sua Congregação - Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes 
admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. 
Hebreus 10:25 

• Gostaria de Participar regularmente? 
• Gostaria de apoiar este ministério? 
• Gostaria que sua família participasse deste ministério? 

   
Oração 
 
Obrigado Meu D’us, pela sua promessa que se confessarmos os nossos pecados, O Senhor ouvirá e 
nos purificará, Aliviando nossa dor e culpa. Obrigado por sempre fazer o que é certo. É no poderoso 
nome de Jesus (Yeshua) que oramos, Amém. 
 



 MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
 

Famílias com Propósito e Honra 
 Página 14 
 

Princípio 5 
“Felizes os que têm fome e sede de justiça” 

Mateus 5:6 
Pedindo a D’us que Ajude a remover do meu Caráter aquilo que não lhe agrada e 

Submetendo-me as mudanças que D’us quer fazer em minha vida 

 
Tópico 
Prontidão - Estar pronto para deixar D’us trabalhar em sua vida, removendo trauma no seu 

caráter. 

Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. - Tiago 4:10 

Algumas atitudes que lhe ajudaram permitir que D’us remova esses traumas: 

• Abrir Mão do Controle: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom; 

guie-me por terra plana. Salmos 143:10 

• Vá com Calma, identifique a causa que geram a falha de caráter: Entrega o teu caminho ao 

Senhor; confia nele, e ele o fará. Salmos 37:5 

• Aceite as mudanças: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai 

inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo; Como filhos obedientes, não vos 

conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância; 1 Pedro 1:13,14 / Humilhai-
vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. - Tiago 4:10. 

• Substitua suas falhas por algo positivo: Ocupe por coisas positivas, participe de cultos, 
Discipulado, Ensino, NEF, Qualycamp, Ouça Louvores, Ore, leia a Bíblia. Se não Fizer isso deixará 
o caminho aberto para o retorno que traumas em meu caráter.  Veja: E, quando o espírito 
imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. 
Então diz: Voltarei para a minha casa, de onde saí. E, voltando, acha-a desocupada, varrida e 
adornada. Então vai, e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e, entrando, habitam 
ali; e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a 
esta geração má. Mateus 12:43-45 

• Submeta-se ao Crescimento: Não se preocupe com as duvidas, SUBMETA-SE! Qualquer que é 

nascido de Deus não comete pecado; porque a sua semente permanece nele; e não pode pecar, porque é 
nascido de Deus. 1 João 3:9. 

Oração  

Querido D’us, me mostre sua vontade ao trabalhar em meus traumas de caráter. Ajude-me a não 
resistir as mudanças que o Senhor planejou para mim. Preciso do Senhor para “guiar meus passos”. 
Ajude-me a permanecer no hoje e não ser arrastado de volta ao passado ou perdido no futuro. Dê-me 

sabedoria e capacidade para fazer o melhor que puder. Em nome de Yeshua, Amém.   
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Princípio 6 
“Felizes os que tem misericórdia dos outros” 

Mateus 5:7 
Perdoando os que me machucaram e reparando os meus erros 

Tópicos: 
1 – Reparação 
Lembrar as faltas e trabalharmos para repararmos o que fizemos ao nosso próximo: Na Família, Na 
Escola, Trabalho ou Relacionamentos. 
E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós, também. Lucas 6:31 

Alguns tópicos a ser seguido para reparação: 

• Admitir a dor e os danos causados: Não julgueis, e não sereis julgados; não condeneis, e não sereis 

condenados; soltai, e soltar-vos-ão. Lucas 6:37 

• Faça uma lista: E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós, 
também. Lucas 6:31 

• Encoraje uns aos outros: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às 

boas obras, Hebreus 10:24.  

• Não é para eles: Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será 

grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo; porque ele é benigno até para com os ingratos e 

maus. Lucas 6:35. Não se torne dependente de suas amarguras, como: Ódio, Vinganças, esses 
sentimentos irão lhe matar emocionalmente. 

• Escolha o momento certo: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o 
propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1 / Não atente cada um para o que é propriamente seu, 
mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2:4 

• Comece a viver as promessas da Restauração: Após estas etapas, você poderá viver o 
sobrenatural D’us em sua vida, e assim entender o propósito de D’us em sua vida.  

2 – Perdão 
Precisa dar e aceitar perdão: A ninguém torneis mal por mal; procurai as coisas honestas, perante todos os 

homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12:17,18 

  3 – Graça 
Precisamos aprender a imitar a graça de D’us, Mas como? E disse-me: A minha graça te basta, porque 
o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para 
que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, 
nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco então sou forte. 2 
Coríntios 12:9,10 -  
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Essência da graça:  
 

• A Graça é um presente de D’us: Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que 

há em Cristo Jesus. Romanos 3:24 

• Recebida pela Fé: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. 

Não vem das obras, para que ninguém se glorie; Efésios 2:8,9 
• Aceitos pelo Amor de D’us: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, 

sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8 

• Jesus pagou o Preço: Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as 

riquezas da sua graça, Efésios 1:7 

• A Graça é Eterna: Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a 

aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo; Filipenses 1:6 

 

Oração 
 
Querido D’us, peço disposição para analisar meus relacionamentos passados e atuais, Revela-me as 
pessoas que ofendi e ajuda-me a ter disposição para oferecer-lhes minhas reparações a eles. 
Também, D’us, dê-me sua força para tornar-me disposto a oferecer perdão aqueles que me feriram. 
Peço que me mostre o momento certo para agir de acordo com que me pede, tudo isso peço em 
Nome de Jesus. 
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Princípio 7 
“Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus” 

Mateus 5:8 
Reservando Tempo para D’us  

Tópicos:  
1 – Preservando a Restauração 
Refletir nesta etapa para saber se magoei alguém, agi ou reagi por medo ou egoísmo, ou me esforcei 
para ser bondoso.  Deve neste princípio tirar um tempo no dia para D’us e fazer um auto avaliação, 
leitura a palavra e para orar. 
“Esquadrinhemos os nossos caminhos, e provemo-los, e voltemos para o Senhor”. Lamentações 3:40 

2 – Vigilância Diária 
Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe não caia. 1 Coríntios 10:12 

Buscando controlar os impulsos os negativos da carne, colocando nossas vontade diante a soberania 
e controle de D’us.  

3 – Recaída 
Tentação não é pecado, mas cair em tentação, nos colocará em grandes problemas. Tentação é um 
sinal que devemos aumentar nossa vigilância.  
Devemos frequentemente checar as nossas emoções, pergunte sempre a si mesmo como me sinto?: 

• Magoado; 

• Exausto; 

• Irado; 

• Ressentido; 

• Tenso; 
 
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 
Não sejais vagarosos no cuidado; sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor; 
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração; 
Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade;  Abençoai aos que vos 
perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram; e chorai com os que 
choram; Sede unânimes entre vós; não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes; não 
sejais sábios em vós mesmos; A ninguém torneis mal por mal; procurai as coisas honestas, perante todos 

os homens. Romanos 12:10-17. 

Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de 
Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 

guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:6,7. 



 MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
 

Famílias com Propósito e Honra 
 Página 18 
 

4 – Gratidão 
 
Iremos trabalhar este tópico sobre a perspectiva não mais interna de nosso coração, mas externa.  
Ser Grato: 

1. À D’us - Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos 
homens. Salmos 107:15 

2. As Pessoas - E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em 
vossos corações; e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em 
toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos 
espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3:15,16 

3. Pela Restauração de Sua Vida - Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com 
louvor; louvai-o, e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia; e a 
sua verdade dura de geração em geração. Salmos 100:4,5 

 
ORAÇÃO 
 
Querido D’us ajude-me a afastar todas as lutas e interferências do mundo para concentrar e escutar 
somente ao Senhor pelos próximos minutos. Ajude-me a conhecê-lo melhor. Ajude-me a entender 
melhor seu plano e propósito para a minha vida. Pai ajude-me a focar no dia de hoje, buscando a sua 
vontade e vivendo este dia de acordo com ela. Meu pedido é que os outros me vejam como alguém 
que lhe pertence, não apenas pelas minhas palavras, mas, principalmente, pelos meus atos. Obrigado 
por seu amor, graça, seu perfeito perdão. Obrigado por todas as pessoas que colocou em minha vida, 
pelo caminho que estou trilhando, pela minha restauração e por minha igreja. Seja feita a sua 
vontade, e não a minha. Em nome de seu filho Jesus em peço. Amém. 
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Princípio 8 
“Felizes os que Sofrem perseguição”  

Mateus 5:10 
Entregando-se completamente a vontade de D’us 

 
Tópicos:  
1 – Dar 
Tendo experimentado este agir de D’us, levar esse amor a outras famílias e outras pessoas, vivendo a 
cada dia.  
“Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido nalguma ofensa, vós, que sois espirituais, 
encaminhai o tal com espírito de mansidão; olhando por ti mesmo, para que não sejas também 
tentado”. Gálatas 6:1 

“Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma”. Tiago 2:17 

Como podemos proceder: 

• D’us em primeiro lugar 

• O “eu” se transforma em “NÓS” 

• As vitórias são compartilhadas 

• Dar exemplo nas AÇÕES 

2 – Sim 
Dizer SIM para D’us usar você e seu passado para ajudar outros é uma das mais importantes decisões 
da sua vida, portanto:  

1. Entregue-se a D’us 
2. Seja um exemplo 
3. Seja um Servo 

 
Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido nalguma ofensa, vós, que sois espirituais, 
encaminhai o tal com espírito de mansidão; olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. 

Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:1,2 

“Se você quer ver Jesus agir na vida de alguém, Permita que as pessoas vejam o que Jesus já 
fez e faz em sua vida” 

Algumas atividades para que as pessoas possam ver Jesus em sua vida: 
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• Seja um parceiro desta obra, deste projeto. 

• Participe do Qualycamp 

• Participe de um MD4 ou NEF 

• Ajude na Cantina da Congregação 

• Ajude No Social da Congregação 

• Convide Pessoa para a Congregação 

• Ajude na Manutenção da congregação 

• Participe dos Cultos 

3 – Razões por que podemos parar a Restauração 
Todo este projeto pode “PARAR” caso os princípios não sejam bem alinhados em sua vida, quais são:  

• Não Trabalhar os Princípios anteriores. - Se vivemos em Espírito, andemos também em 
Espírito. Gálatas 5:25. 

• Não entregar completamente a sua vida a vontade do Senhor. - Confia no Senhor de todo o 
teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus 
caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:5,6. 

• Não aceitar o sacrifício de Jesus no calvário, oferecendo perdão - Ali estava a luz 
verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. João 1:9. 

• Não Perdoar aqueles que lhe ofenderam. - E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos 
chamou à sua eterna glória, depois de havemos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, 

confirme, fortifique e estabeleça. 1 Pedro 5:10 

• Ter medo do Risco de Fazer as mudanças. / Você pode estar paralisado pelo medo de 
falhar. / Você pode temer a intimidade por causa do medo da rejeição e de ser magoado 
de novo. / Você pode resistir a mudança por medo do desconhecido. - Não temas, porque 

eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a 
destra da minha justiça. Isaías 41:10 / E assim com confiança ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, 
e não temerei O que me possa fazer o homem. Hebreus 13:6.  

• Você não está disposto a “assumir” sua responsabilidade. - Sonda-me, ó Deus, e conhece o 
meu coração; prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho 
mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139:23,24. 

• Não participar das atividades ministeriais. – “Porque vós, irmãos, fostes chamados à 
liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros 
pelo amor”. Gálatas 5:13 / “O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos 
será destruído”. Provérbios 13:20 
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#Ressignificação MASF 
Ressignificação Espiritual e Ministerial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em 
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede 
conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso 

entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de 
Deus”. Romanos 12:1,2 

 
1-Trazer Vidas, 2-Edificá-las, 3-Capacitá-las e 4-Enviá-las.  

Todos os Lideres e Discípulos Comprometidos Com o Processo dos Propósitos 

 

1 – Trazer Vidas: Através de Visitas, 
Convites, Mensagens, Trabalho Social: 
Informática, Inglês, Primeiros Socorros e o 
Mesa Brasil, preocupação as vidas.  

EVANGELISMO 

4 – Enviá-las: Trazer Vidas, Implantar 
MD4, NEF’S, Se envolver em alguma 
atividade da congregação, Contribuir com o 
Crescimento do Reino, Com os Dons 
Espirituais e Financeiramente para obra. 

SERVIÇO, SER E FAZER 

ADORAÇÃO E COMUNHÃO 

DISCIPULADO 

3 – Capacitá-las: Escola de Lideres, 
Congressos, Qualider, Seminários, 
Acamp Jovem, Cursos ministeriais. 
Projeto Famílias com Propósito e 
Honra. 

2 – Edificá-las: Através do MD4, NEF, 
Cultos, Discipulado, Estudo Bíblico, 
Qualicamp, visitas, Lazer e dos Cursos 
Comprometido com o Reino e o 
Discipulado de Jesus. 
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