VOÇÊ SABE COMO IMPACTAR 3 BILHÕES DE PESSOAS NO ESPAÇO DE UM MÊS
COM A ESPERANÇA DO MUNDO, JESUS CRISTO?....VIVA POR MAIS!
Viva Por Mais é uma breve mas poderosa mensagem que dá a VOÇÊ um recurso para usar a emoção do
esporte e a Copa do Mundo da FIFA para a glória de Deus. Segue um guia para usar Viva Por Mais de
maneira efetiva na sua esfera de influência.
Como Usar Viva Por Mais
COMPARTILHE A MENSAGEM: A maneira mais fácil de usar Viva Por Mais é de compartilhar a
mensagem com todos que você conhece no Facebook e no Twitter.
MOSTRE A SEU PEQUENO GRUPO: Se você faz parte de um pequeno grupo, fale sobre essa mensagem
com os membros do grupo, ou convide alguns amigos para assistirem e conversarem a respeito da
mensagem.
MOSTRE A SEUS COLEGAS: Pode ser difícil compartilhar a sua fé no seu lugar de trabalho, mas Viva Por
Mais faz uma pergunta universal e providencia um ponto de discussão para o futuro. Pense em mostrálo antes do trabalho, ou depois, ou durante o horário do almoço.
MOSTRE AO SEU TIME: Se você for atleta ou treinador/técnico, Viva Por Mais foi feito para você!
Comunicado através da linguagem do esporte, Viva Por Mais é um recurso perfeito que lhe ajuda a
iniciar uma conversa espiritual com o seu time. Mostre-o depois do treino, no vestiário, ou a caminho do
jogo.
MOSTRE NA SUA IGREJA: Viva Por Mais é uma mensagem de duplo impacto criado para estimular o
pensamento no incrédulo e a chamada de ação no cristão. Chame sua igreja ou seu grupo de jovens a
viverem e proclamarem a mensagem de Viva Por Mais através de um culto da igreja ou evento especial.
(**ver abaixo)
PERGUNTAS DE FOLLOW-UP
Perguntas para usar depois de ver o vídeo:
a. O que mais lhe dá motivação a sua vida?
b. As coisas que te motivam e definem a sua vida produzem amor, felicidade e paz em você?
c. O que você pensa sobre o seguinte: ‘O nosso maior medo como pessoas não deveria ser de
falhar, mas de ter sucesso nas coisas que não têm valor’?
d. Qual é o nosso propósito na vida?
e. O que significa procurar e buscar a glória de Deus e não a sua?

ULTO ESPECIAL
Para Pastores: Viva Por Mais é um sermão e foi criado para mobilizar a igreja e chamá-la a viver para a
glória de Deus. Pode mostrar Viva Por Mais no domingo antes da Copa, como tema do seu culto.
Existem vários recursos que acompanham o Viva Por Mais: o livro, os 8 dvds para grupos pequenos, e o
guia de discussão.
PREGANDO ‘VIVA POR MAIS’
Se for mostrar Viva Por Mais em sua igreja e quiser pregar nesse assunto, pode usar o seguinte tema e
as referências bíblicas:
TEMA: Qual o propósito da sua vida/como você vive por algo que importa para a eternidade?
IDÉIA PRINCIPAL: Glória. Em hebreu: Kavod = “peso, significado” em grego – Doxa = “brilhar, elogiar, dar
valor e estima”
REFERÊNCIAS BÍBLICAS:
1. 1 Pedro 2:9 (Sacerdócio dos crentes)
2. Apocalipse 5:10
3. Filipenses 2:11
4. Isaías 6:3
5. I Crônicas 29:11-13
6. Isaías 40:6
CITAÇÕES RELEVANTES:
 “O nosso medo maior como pessoas não deveria ser de falhar, mas de ter sucesso nas coisas
que não têm valor.” – Francis Chan
 “Deseje que sua vida conte algo importante! Anseie que sua vida tenha significado eterno. Não
ande pela vida sem nenhum propósito.” – John Piper
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