
 

 

 

SEMANA 6 – UM EVANGELISTA INCANSÁVEL 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 06/02/2019 

João 4.7-42 
 
Quebra-gelo (5 min.): A sua sede tem sido saciada 
diariamente com a fonte refrescante da Palavra de Deus? 
 
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 (25 min.): Leia o texto 
bíblico e a meditação do dia 06 de fevereiro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Quando é procurado para atender alguma necessidade, 
mesmo se está cansado pela exaustão do dia, você ajuda com 
alegria? 
2. O que você precisa deixar, como a mulher samaritana, à 
beira do poço para anunciar a mensagem da salvação em 
Jesus Cristo? 
3. Sabendo que o destino de todos é eterno, céu ou inferno, 
de que maneira você tem se envolvido na evangelização e 
oferecido a fonte da água da vida para as pessoas? 
 
Tempo de orar (10 min): Em trios, compartilhar as 
necessidades de oração e interceder para que haja um 
envolvimento maior na evangelização. 
 
Tempo de multiplicação (5 min.): Orar pelas pessoas no 
Cartão Alvo de Oração. 
 
Tempo da igreja (5 min.): Informar a agenda da igreja. 
 
 



 

 

 

SEMANA 7 – O NOME CRISTÃO DE DEUS 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 15/02/2019 

Romanos 8.14-17 
 
Quebra-gelo (5 min): Você se reconhece como um filho 
perdoado por Deus? 
 
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 (25 min): Leia o texto 
bíblico e a meditação do dia 15 de fevereiro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. O autor da meditação diz que muitos dos nomes cristãos de 
Deus no Antigo Testamento podem despertar medo. Você 
concorda com essa afirmação? Por quê? 
2. O que você pode fazer para melhorar seu relacionamento 
com o Pai celestial, mantendo com ele uma feliz relação 
paternal? 
3. Como você pode levar outros a se dirigirem a Deus, 
clamando “Aba, Pai”, desfrutando de sua presença e seu 
cuidado? 
 
Tempo de orar (10 min): Em duplas, compartilhar pedidos e 
interceder, pedindo a Deus para que os ajude a experimentar 
profundamente a dimensão do “Aba, Pai” em seu viver. 
 
Tempo de multiplicação (5 min.): Orar pelas pessoas no 
Cartão Alvo de Oração. 
 
Tempo da igreja (5 min.): Informar a agenda da igreja. 
 



 

 

 
 

 
SEMANA 08 – CUIDE DOS SEUS “PEQUENOS IRMÃOS” 

BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 22/02/2019 
Mateus 25.35-40 

 
 
Quebra-gelo (5min): Como é viver a fraternidade na Família de Deus? 
 
Tempo de Orar (5min): Orar pelo encontro, pelas pessoas presente 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 22 de fevereiro. Depois, use as perguntas abaixo 
para reflexão e compartilhamento: 
1. Quem são os seus “pequenos irmãos”? 
2. O que você pode fazer para ajudar com compaixão e graça os 
irmãos necessitados? 
3. Dê sugestões para aumentar a fraternidade cristã entre os irmãos. 
 
Tempo de orar (10min): Em duplas, orar pedindo a Deus que conceda 
um coração grato pela filiação divina e amor doador para viver a 
fraternidade cristã. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de 
Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): informar a agenda da igreja. 

 
 


