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INTRODUZINDO OS SERMÕES NOS NÚCLEOS 
 
Iniciaremos agora uma nova fase nos nossos núcleos, fase esta que esperamos se perpetue. Ao 
introduzir o sermão de domingo nos núcleos, a dinâmica das reuniões mudará, especialmente 
o momento da Edificação. Para seu auxílio, vai aqui algumas sugestões. O objetivo é unificar 
o foco e o ensino, com simplicidade, facilitando o trabalho de todos os líderes. Não sendo, 
contudo, obrigatório seguir literalmente o roteiro.  
 
FUNCIONAMENTO 
• Um roteiro do sermão será entregue a você no domingo após o culto ou na segunda pela 

manhã. Este roteiro consiste basicamente em perguntas de aplicação do que foi pregado. 
• Entretanto, você deverá fazer as suas próprias anotações das principais ênfases da 

mensagem, do que mais te tocar e do que julgar ser mais relevante para o seu núcleo. 
Todos os participantes do núcleo devem ser incentivados a fazer o mesmo. 

• Você deverá se esforçar para vivenciar algo da mensagem durante a semana, se possível, 
antes da reunião do núcleo. 

 
SUGESTÕES 
Antes da Reunião: 

• ORE por você mesmo. ORE pela reunião. ORE por cada participante. ORE por/pelos 
visitantes. ORE, ORE e ORE! 

• Prepare-se relendo o texto, tirando as dúvidas e buscando orientação de Deus. 
• Escolha antecipadamente o quebra-gelo e os cânticos. Não deixe para a hora da reunião! 
• Não é necessário tirar cópias do roteiro para os participantes. Assim você consegue 

direcionar melhor a conversa. Incentive as anotações pessoais. 
 
Na Reunião: 

• FAÇA PERGUNTAS SOBRE O TEXTO, e não sobre o sermão, para evitar que os 
visitantes e aqueles que não estiveram no culto fiquem fora da conversa. 

• Não se preocupe em fazer todas as perguntas do roteiro. À medida que a conversa fluir 
algumas já serão respondidas/comentadas. As várias perguntas são apenas para você ter 
bastante opções. 

• Não se preocupe com teologização e NÃO PERMITA CRÍTICAS AO SERMÃO/ 
PREGADOR. Conduza sempre para a APLICAÇÃO NA VIDA PRÁTICA. 

• Não se preocupe com assuntos periféricos. Procure pegar as questões básicas. 
• Não se preocupe em esgotar o assunto, pois o objetivo é fomentar a discussão. No horário 

programado, não hesite em interromper a discussão e passar para o quarto E 
(evangelismo). É bom deixar os participantes com gostinho de “quero mais”. 

• Não se preocupe em dar respostas. Fomente a discussão. 
• Não monopolize, nem permita que algum participante monopolize a conversa. Se for o 

caso, dirija perguntas diretas (a pessoas específicas). Cuide para que TODOS participem. 
• Não se preocupe em fazer a coisa acontecer. Este papel é do Espírito Santo. 
 
 


