
 
 
 
 

SEMANA 32 – QUANDO FUGIR NÃO É A MELHOR 
OPÇÃO 

BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 09/08/2019 
Salmos 11 

 
Quebra-gelo (5min): Você se lembra de algum momento da 
sua vida em que você quis fugir para bem longe de tudo e de 
todos? Compartilhe com o grupo. 
 
Tempo de orar (5min): Ore em favor do encontro de hoje. 
 
Tempo de cantar (5min): Utilize o hino sugerido ou outro da 
sua preferência. 
 
Tempo de compartilhar a palavra (25min): Leia o texto 
bíblico e a meditação do dia 09 de agosto. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento. 

1. O que você faz quando sente vontade de fugir de uma 
situação? 

2. Como você tem visto a ação de Deus em sua vida nos 
momentos em que sente vontade de fugir? 

3. Na sua opinião, o que Deus espera de você nos 
momentos difíceis pelos quais você passa? 

 
Tempo de orar (10min): Em trios, compartilhar as 
necessidades de oração e orar uns pelos outros. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
Alvo de Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): Informar a agenda da igreja. 
 
 
 



 
 
 
 

SEMANA 33 – NÃO ESTAMOS SÓS NA JORNADA 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 13/08/2019 

João 14.13-18 
 
Quebra-gelo (5min): Peça que os participantes formem 
duplas e brinquem de um ser a sombra do outro, durante uns 
três minutos. Quem for a sombra deverá fazer tudo o que seu 
par fizer. Depois, solicite que compartilhem o que sentiram ao 
ter alguém ao lado o tempo todo. 
 
Tempo de orar (5min): Ore em favor dos participantes do 
encontro. 
 
Tempo de cantar (5min): Utilize o hino sugerido ou outro da 
sua preferência. 
 
Tempo de compartilhar a palavra (25min): Leia o texto 
bíblico e a meditação do dia 13 de agosto. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento. 

1. Você já se sentiu sozinho em algum momento da sua 
vida? Como foi a experiência? 

2. Como você se sente ao saber que Jesus não nos deixou 
órfãos ao voltar para o céu? 

3. Você sente a presença do Espírito Santo em sua vida? 
Como tem sido sua experiência com ele? 

 
Tempo de orar (10min): Em duplas, orar louvando a Deus por 
nos amar a ponto de não nos deixar órfãos. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
Alvo de Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): Informar a agenda da igreja. 



 
 
 
 
SEMANA 34 – PODADO POR DEUS COM UM PROPÓSITO 

BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 21/08/2019 
João 15.1-27 

 
Quebra-gelo (5min): Leve um suco de uva e sirva aos 
participantes. Enquanto tomam, incentive a troca de ideias 
sobre plantação de uvas. 
 
Tempo de orar (5min): Ore em favor dos participantes do 
encontro de hoje. 
 
Tempo de cantar (5min): Utilize o hino sugerido ou outro da 
sua preferência. 
 
Tempo de compartilhar a palavra (25min): Leia o texto 
bíblico e a meditação do dia 21 de agosto. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento. 

1. Por que a poda é importante numa árvore? Como isso se 
aplica à nossa vida? 

2. Como você tem reagido diante dessas podas que Deus 
tem feito em sua vida? 

3. Como você pode ter certeza de que está ligado à videira, 
que é Jesus? Qual tem sido a sua experiência com Ele? 

 
Tempo de orar (10min): Em trios, trocar pedidos de oração e 
orar em favor uns dos outros. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
Alvo de Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): Informar a agenda da igreja. 
 
 



 
 
 
 

SEMANA 35 – BELEZA NO CAOS 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 29/08/2019 

2 Coríntios 4.8-18 
 

Quebra-gelo (5min): Rabisque uma folha de papel de ofício 
sem o compromisso de fazer nenhum desenho. Mostre a folha 
e peça que cada pessoa tente imaginar uma figura a partir das 
linhas traçadas no papel. Diga que dos traços, aparentemente 
caóticos, podemos extrair algo belo. 
 
Tempo de orar (5min): Ore em favor do encontro de hoje. 
 
Tempo de cantar (5min): Utilize o hino sugerido ou outro da 
sua preferência. 
 
Tempo de compartilhar a palavra (25min): Leia o texto 
bíblico e a meditação do dia 29 de agosto. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento. 

1. Como Paulo se via diante das aflições, dos ferimentos, 
das dúvidas e dos inimigos? 

2. De que maneira podemos renovar nosso espírito dia 
após dia? 

3. Com base no verso 18, como você deve enfrentar as 
situações difíceis da sua vida? 

 
Tempo de orar (10min): Compartilhe as necessidades de 
oração, e, individualmente, agradeça a Deus por ter enviado 
Jesus para ser o nosso Salvador e assim termos a certeza de 
sua presença constante em nossa vida. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
Alvo de Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): Informar a agenda da igreja. 


