
 
 
 
 

SEMANA 14 – ABATIDO PELO DESÂNIMO 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 03/04/2019 

ISAIAS 6.1-13 
 

Quebra-gelo (5min): Quem você é quando ninguém está por perto? 
 
Tempo de Orar (5min): Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes 
e pelo compartilhamento da Palavra. 
 
Tempo de cantar (5min): Utilize o hino sugerido ou outro de sua 
preferência. 
 
Tempo de compartilhar a Palavra (25min): Leia o texto bíblico e a 
meditação do dia 03 de abril. Em seguida, utilize as perguntas abaixo 
para reflexão e compartilhamento: 
1. Você já viveu uma experiência especial com Deus? Compartilhe. 
2. Como essa experiência pode fortalecê-lo diante dos desânimos da 
vida? 
3. De que maneira você pode fugir da religiosidade de viver uma vida 
cristã autêntica? 
 
Tempo de orar (10min): Em trios, orar por pedidos pessoais. Pedir a 
Deus que a presença dele seja a fonte de energia e ânimo para que 
possam vencer as batalhas e viver uma vida longe da religiosidade. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de 
Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): Informar a agenda da igreja. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
SEMANA 15 – DIANTE DA FORNALHA  

BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 09/04/2019 
Daniel 3.1-30 

 
Quebra-gelo (5min): Compartilhe com o grupo um momento 
em que você precisou exercitar sua fé.  
 
Tempo de orar (5 min): Orar pelo encontro, pelas pessoas 
presentes e pelo compartilhamento da Palavra.  
 
Tempo de cantar (5 min): Utilize o hino sugerido ou outro.  
 
Tempo de compartilhar a Palavra (25min): Leia o texto 
bíblico e a meditação do dia 09 de abril. Em seguida, utilize as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Em que nível esta sua fé? Você estaria disposto a deixar um 
cargo importante ou até mesmo dar a própria vida para honrar 
a Deus?  
2. A autora da meditação diz que “Fé é saber que, mesmo que 
o Senhor não nos livre, ele estará no controle e a nossa vida 
estará em suas mãos”. De que maneira essa verdade pode 
ajudá-lo a enfrentar as situações adversas? 
3. Você estaria disposto a ajudar outras pessoas a 
desenvolverem a fé? Como? 
 
Tempo de orar (10min): Em duplas, orar pelos pedidos 
pessoais. Pedir para que possam exercer a fé, honrando a 
Deus nas situações mais difíceis da vida.  
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  
 
 
 



 
 
 

 
SEMANA 16 – JESUS CRISTO: NOSSO CORDEIRO 

PASCAL  
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 19/04/2019 

João 19.17-30 
 

Quebra-gelo (5min): O que a Páscoa significa para você? 
 
Tempo de orar (5 min): Orar pelo encontro, pelas pessoas 
presentes e pelo compartilhamento da Palavra.  
 
Tempo de cantar (5 min): Utilize o hino sugerido ou outro de 
sua preferência.  
 
Tempo de compartilhar a Palavra (25min): Leia o texto 
bíblico e a meditação do dia 19 de abril. Em seguida, utilize as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Leia Romanos 5.8-9 e compartilhe com o grupo sobre a obra 
de Cristo em sua vida. 
2. Como você pode, por meio do seu modo de viver, 
demonstrar gratidão a Deus por tão grande salvação? 
3. Com quem você pode compartilhar o evangelho, a 
verdadeira Páscoa, nesta semana? 
 
Tempo de orar (10min): Em duplas, orar pelos pedidos 
pessoais. Agradecer a Deus por sua maravilhosa graça. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

SEMANA 17 – PEÇA SABEDORIA A DEUS  
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 22/04/2019 

Tiago 1.1-8 
 

Quebra-gelo (5min): O que você costuma fazer diante das 
decisões que precisam ser tomadas? 
 
Tempo de orar (5 min): Orar pelo encontro, pelas pessoas 
presentes e pelo compartilhamento da Palavra.  
 
Tempo de cantar (5 min): Utilize o hino sugerido ou outro de 
sua preferência.  
 
Tempo de compartilhar a Palavra (25min): Leia o texto 
bíblico e a meditação do dia 22 de abril. Em seguida, utilize as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. De acordo com Tiago 3.17, suas escolhas têm refletido a 
sabedoria que vem do alto?   
2. Que lição do lápis mais chamou sua atenção? Por quê?  
3. Compartilhe um versículo bíblico que ajuda você em 
momentos em que precisa de sabedoria para tomar uma 
decisão.  
 
Tempo de orar (10min): Em duplas, orar pelos pedidos 
pessoais. Pedir sabedoria a Deus para tomar as decisões.  
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  
 


