
 
 

 
 

SEMANA 27 – DEUS QUER SALVAR A SUA CIDADE 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 03/07/2019 

Gênesis 4.1-26 
 

Quebra-gelo (5min): Cite algo que tem na sua cidade que 
você gosta? 
 
Tempo de orar (5 min): Orar em favor na cidade onde moram.  
 
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 03 de julho. Em seguida, utilize 
as perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Baseando-se nos versos 6 e 7 responda: Por que Caim 
tornou-se um assassino? 
2. Na sua opinião, como era a cidade de Enoque, edificada por 
Caim? 
3. O verso 26 diz: “Foi nesse tempo que os homens 
começaram a invocar o nome do Senhor”. Na sua opinião, o 
que acontecia na cidade habitada por esses homens?  
4. Como você pode contribuir para salvar a sua cidade? 
 
Tempo de orar (10min): Em duplas, compartilhar as 
necessidades de oração e interceder para que cada um seja 
mensageiro do amor de Deus na rua onde mora. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  
 
 



 
 

 
 

SEMANA 28 – FAZENDO DISCÍPULOS 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 14/07/2019 

Mateus 28.18-20 
 

Quebra-gelo (5min): Compartilhe com o grupo como você foi 
discipulado. 
 
Tempo de orar (5 min): Orar em favor do encontro.  
 
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 14 de julho. Em seguida, utilize 
as perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Que impacto as últimas palavras de Jesus, ditas aos seus 
discípulos antes de subir aos céus, causaram neles? 
2. Como você tem observado essas palavras no seu viver? 
3. Na sua opinião, qual o maior desafio eu enfrentamos hoje 
para fazer discípulos de Jesus? 
 
Tempo de orar (10min): Em trios, compartilhar as 
necessidades de oração e interceder para que cada um se 
torne discipulador de uma pessoa. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SEMANA 29 – ADORAR OU MURMURAR? EIS A 
QUESTÃO! 

BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 16/07/2019 
Salmos 42 

 
 
Quebra-gelo (5min): Qual a sua reação quando algo não dá 
certo? 
 
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 16 de julho. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento. 

1. Qual tem sido a sua reação diante das dificuldades que 
enfrenta? 

2. Leia os versos de 5 a 8 do salmo 42. Diante dos 
problemas que abalam a alma do salmista, o que ele 
fazia? 

3. Você já experimentou adorar a Deus no meio das 
adversidades? Como foi sua experiência. 

 
Tempo de orar (10min): Individualmente, orar adorando a 
Deus. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
Alvo de Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): Informar a agenda da igreja. 



 
 
 
 

SEMANA 30 – O BARRO E O OLEIRO 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 25/07/2019 

Jeremias 18.1-6 
 

Quebra-gelo (5min): Dê uma folha de papel para cada 
participante e peça que creem algo com ela. Depois de pronto, 
cada um deverá compartilhar a sua experiência de criar algo. 
 
Tempo de orar (5min): Cada um deverá orar em favor de si 
mesmo e das transformações que estão ocorrendo em sua 
vida mediante o estudo da Bíblia. 
 
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 25 de julho. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento. 

1. Como você se sente ao saber que está nas mãos do 
oleiro? 

2. Somos o barro de Deus, o oleiro “A maior obra que Deus 
está fazendo é em você”, diz o autor da meditação. Como 
tem sido esse processo na sua vida? 

3. Que tipo de transformação tem ocorrido em sua vida? 

 
Tempo de orar (10min): Em trios, compartilhar as 
necessidades de oração e interceder para que Deus vá 
moldando cada um conforme à imagem dele. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
Alvo de Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): Informar a agenda da igreja. 
 



 
 
 
 

SEMANA 31 – PACIÊNCIA: O MAIOR DESAFIO DESTE 
TEMPO 

BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 31/07/2019 
Salmos 40.1-4 

 
Quebra-gelo (5min): Compartilhe com o grupo o que 
normalmente faz você perder a paciência. 
 
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 31 de julho. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento. 

1. Você tem dificuldade em esperar pela ajuda de Deus? 
Por que? 

2. Compartilhe um momento de sua vida em que você 
sentiu que Deus o tirou de uma cova perigosa, de um 
poço de lama, e o pôs seguro numa rocha. 

3. Como você tem compartilhado sua confiança em Deus 
com aqueles que estão à sua volta? 

 
Tempo de orar (10min): Em duplas, compartilhar as 
necessidades de oração e interceder para que cada um seja 
paciente em esperar a ajuda de Deus. 
 
Tempo de multiplicar (5): Orar pelas pessoas no Cartão Alvo 
de Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): Informar a agenda da igreja. 


