
 
 
 
 
 

SEMANA 49 – MISSIONÁRIO OU IMPOSTOR 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 03/12 

Mateus 28.18-20 
 

Quebra-gelo (5min): Para você, o que é um missionário? 
 
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 03 de dezembro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. A meditação traz uma frase do Spurgeon que diz: “Todo 
crente ou é um missionário ou é um impostor”. Na sua opinião, 
o que significa isso? 
2. Às vezes, tem-se a impressão que muitas igrejas 
terceirizam a Grande Comissão, deixando-a sob o encargo 
das agências missionárias. O que a igreja, como corpo de 
Cristo pode fazer para reassumir essa responsabilidade 
deixada pelo Mestre? 
3. De que forma você pode ser um missionário usando os dons 
que o Senhor lhe deu?  
 
Tempo de orar (10min): Em trios, compartilhar as 
necessidades de oração e interceder para que todos assumam 
o compromisso de fazer discípulos onde quer que estejam.  
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
Alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  

 
 



 
 
 
 

SEMANA 50 – A BÍBLIA QUE AS PESSOAS ESTÃO 
LENDO 

BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 10/12 
2 Coríntios 3.1-3 

 
Quebra-gelo (5min): Você concorda que a primeira impressão 
é a que fica? 
 
Tempo de orar (5 min): Ore pelo encontro.  
 
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 10 de dezembro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Você acha que a leitura que as pessoas estão fazendo de 
nós enquanto igreja, é boa? E individualmente?  
2. Infelizmente, algumas pessoas nós só veremos uma vez na 
vida. Se deixarmos uma primeira impressão ruim, pode ser 
que nunca tenhamos chance de mostrar a elas quem somos 
de verdade. Sabendo que isso pode comprometer o nosso 
testemunho, o que devemos fazer para sempre deixar boas 
impressões? 
3. Você acha que algumas atitudes suas estão transmitindo 
uma mensagem errada do evangelho e da vida cristã? 
Consciente de que elas podem ser pedra de tropeço para 
novos crentes ou descrentes (1Co 10.32), o que você vai fazer 
para mudar isso?  
 
Tempo de orar (10min): Em duplas, compartilhar as 
necessidades de oração. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
Alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  

 



 
 
 
 

SEMANA 51 – AMOR QUE SERVE 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 21/12 

João 13.1-5 
 

Quebra-gelo (5min): O que você pensa quando ouve a 
palavra servo? 
 
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 e 
sua preferência.  
 
Tempo de compartilhar a Palavra (25min): Leia o texto 
bíblico e a meditação do dia 21 de dezembro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Jesus desceu até o último degrau da humildade ao lavar os 
pés dos discípulos. O que essa atitude nos ensina?  
2. Muitas vezes, servir implica ser humilhado aos olhos 
humanos. Tendo consciência disso, qual deve ser nossa 
motivação em servir? 
3. Pense um pouco: o que você pode fazer para servir a igreja 
e a comunidade?  
 
Tempo de orar (10min): Compartilhar as necessidades de 
oração em grupo e interceder, individualmente, para que cada 
um entenda o que significa ser servo e aja como tal. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
Alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  

 
 
 
 



 
 
 
 

SEMANA 52 – ELE VEIO POR NÓS 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 25/12 

João 1.1-14 
 

Quebra-gelo (5min): Qual é a primeira coisa que você faz 
quando vai se aproximando o Natal? 
 
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 e 
sua preferência.  
 
Tempo de compartilhar a Palavra (25min): Leia o texto 
bíblico e a meditação do dia 25 de dezembro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Para muitas pessoas, o Natal é só uma data comercial. Você 
acha que isso tem influenciado os cristãos também? Por quê?  
2. Em Jesus, Deus cumpre a promessa de perdão dos nossos 
pecados. Ter consciência disso muda o quê na sua vida 
diária? 
3. Saber que Jesus foi um ser humano como nós, que sofreu, 
ficou angustiado, sentiu nossas dificuldades, mas não pecou 
ensina o que a você?  
 
Tempo de orar (10min): Em trios, compartilhar as 
necessidades de oração e interceder para que o verdadeiro 
sentido do Natal não seja esquecido entre as muitas festas 
dessa época do ano. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
Alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  
 


