
 

 

 
SEMANA 1 – LEVAI AS CARGAS UNS DOS OUTROS 

BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 02/01/2019 
Gálatas 6.1-5 

 
Quebra-gelo (5 min.): Leve uma mochila pesada e peça a 
alguém que o ajude a segurá-la. Pergunte: Como se sentiu em 
ajudar a carregar a mochila? 
 
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 (25 min.): Leia o texto 
bíblico e a meditação do dia 2 de janeiro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Carregar a carga do outro é um ministério. Você concorda? 
De que maneira você tem sido ajudado com seus fardos? 
2. Como você tem ajudado outros a carregar seus fardos? 
3. Neste novo ano, como você pretende levar outros a 
conhecerem “o Senhor, que leva a nossa carga diária” (Sl. 
68:19)? 
 
Tempo de orar (10 min.): Em trios, compartilhar as 
necessidades de oração. 
 
Tempo de multiplicação (5 min.): Orar pelas pessoas no 
Cartão Alvo de Oração. 
 
Tempo da igreja (5 min.): Informar a agenda da igreja. 

 

 

 

 



 

 

 

SEMANA 2 – ÂNCORA DA ALMA 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 07/01/2019 

Hebreus 6.18-19 
 
Quebra-gelo (5 min.): Você já fez uma viagem de navio ou viu 
bem de perto uma âncora? Lança-se a âncora na água e a 
embarcação fica presa. O barco pode até se mexer de um lado 
para o outro, mas fica ancorado, ou seja, seguro. 
 
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 (25 min.): Leia o texto 
bíblico e a meditação do dia 7 de janeiro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Você se sente seguro? Haja o que houver, a pessoa que 
retém o Evangelho da verdade tem uma âncora. Quantas 
pessoas você conhece que navegam sem essa âncora? 
2. Nós temos uma âncora que segura nossa alma, nossas 
emoções e ações, e que não nos deixa naufragar. O que 
podemos fazer para outras pessoas desfrutarem da mesma 
esperança? 
 
Tempo de orar (10 min.): Em duplas, compartilhar as 
necessidades de oração e agradecer por Jesus, que atravessa 
as tempestades conosco e nos concede bonança. 
 
Tempo de multiplicação (5 min.): Orar pelas pessoas no 
Cartão Alvo de Oração. 
 
Tempo da igreja (5 min.): Informar a agenda da igreja. 
 

 



 

 

 

 
SEMANA 3 – PREGUE O EVANGELHO 

BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 14/01/2019 
Mateus 28.18-20 

 

Quebra-gelo (5 min.): Você se lembra quando recebeu o 
presente da mensagem salvadora de Jesus? 
 
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 14 de janeiro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Como se sente em receber uma ordem divina para fazer 
parte da Grande Comissão? 
2. De que maneira você tem aproveitado as oportunidades 
para pregar o Evangelho? 
 
Tempo de orar (10 min.): Compartilhar as necessidades de 
oração e, individualmente, interceder para que haja, em cada 
um, um verdadeiro ardor em ganhar almas e cuidar bem delas. 
 
Tempo de multiplicação (5 min.): Orar pelas pessoas no 
Cartão Alvo de Oração. 
 
Tempo da igreja (5 min.): Informar a agenda da igreja. 
 
 
 
 

 



 

 

 

SEMANA 4 – O PODER DA PALAVRA 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 25/01/2019 

Provérbios 18.19-22 
 
Quebra-gelo (5 min.): Tente lembrar de dois momentos na 
sua vida: um quando recebeu uma palavra de encorajamento 
e o outro, de desencorajamento. Como foi? 
 
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 (25 min.): Leia o texto 
bíblico e a meditação do dia 25 de janeiro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Você usa a palavra como fonte de sabedoria, oferece bons 
conselhos e faz o receptor refletir e crescer? 
2. Qual tem sido a sua reação diante de palavras que ferem 
você? Consegue controlar sua própria língua diante de 
ofensas? 
3. De que maneira você pode tornar suas palavras edificantes 
e abençoadoras, tornando seus relacionamentos 
harmoniosos? 
 
Tempo de orar (10 min.): Compartilhe pedidos pessoais e, 
individualmente, pedir para que Deus ajude cada um a semear 
boas palavras e produzir frutos de bênçãos na vida das 
pessoas ao seu redor. 
 
Tempo de multiplicação (5 min.): Orar pelas pessoas no 
Cartão Alvo de Oração. 
 
Tempo da igreja (5 min.): Informar a agenda da igreja. 
 
 



 

 

 

SEMANA 5 – FAÇA O BEM 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 31/01/2019 

Atos 10.36-38 
 
Quebra-gelo (5 min.): Para você, o que é ser santo? 
 
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 31 de janeiro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Você acha que, no meio de uma sociedade tão corrompida, 
é possível alcançar a santidade? Por quê? 
2. Analisando sua vida cristã, você acha que hoje é mais santo 
que quando se decidiu por Cristo? 
3. O que você acha que pode fazer para se torne cada dia mis 
santo? 
 
Tempo de orar (10 min): Compartilhar as necessidades de 
oração e, individualmente, interceder para que cada um 
continue buscando a santidade dia após dia. 
 
Tempo de multiplicação (5 min.): Orar pelas pessoas no 
Cartão Alvo de Oração. 
 
Tempo da igreja (5 min.): Informar a agenda da igreja. 


