
 
 

 
 
SEMANA 23 – PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 03/06/2019 
Gênesis 16.1-16 

 
Quebra-gelo (5min): De onde você vem? Para onde você vai? 
 
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 (25min): Leia o texto 
bíblico e a meditação do dia 03 de junho. Em seguida, utilize 
as perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. “Não podemos mudar o passado, mas podemos enfrentar 
as imposições do presente”, diz o autor da meditação. 
Compartilhe uma situação do seu passado que você desejou 
mudar.  
2. Como o texto de Isaías 43.18,19 pode ajudar você a vencer 
o sentimento de querer voltar no tempo? 
3. Compartilhe o que vem à sua mente quando pensa na 
resposta à pergunta “Para onde você vai?” Do que você 
precisa para realizar seus sonhos?  
 
Tempo de orar (10min): Em trios, orar por pedidos pessoais 
e pelos projetos para o futuro. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  
 
 
 



 
 

 
 

SEMANA 24 – CONSTRUTORES DE PONTES OU 
MUROS? 

BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 12/06/2019 
Atos 2.42-47 

 
Quebra-gelo (5min): Qual a diferença entre uma ponte e um 
muro? 
 
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 (25min): Leia o texto 
bíblico e a meditação do dia 12 de junho. Em seguida, utilize 
as perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. O que é mais fácil: construir pontes ou derrubar muros? 
2. Há algum muro em seus relacionamentos que precisa ser 
quebrado? De que maneira você pode destruí-lo? 
3. Como você pode fortalecer ainda mais suas pontes?  
 
Tempo de orar (10min): Em duplas, pedir a Deus sabedoria 
para derrubar muros e reconstruir pontes em seus 
relacionamentos. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  
 
 
 
 



 
 

 
 

SEMANA 25 – CONTENTAMENTO COMO ESTILO DE 
VIDA 

BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 18/06/2019 
1 Timóteo 6.6-11 

 
Quebra-gelo (5min): O que é mais fácil: agradecer ou 
reclamar? 
 
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 (25min): Leia o texto 
bíblico e a meditação do dia 18 de junho. Em seguida, utilize 
as perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Você é contente com o que tem? O que pode fazer para 
colocar em prática o ensino de se contentar com o que tem, 
mesmo que seja pouco? 
2. Murmuração é algo que Deus abomina, pois revela um 
coração ingrato. De que maneira você pode vencer o desejo 
de reclamar e exercer a gratidão? 
 
Tempo de orar (10min): Em trios, orar por pedidos pessoais 
e para que possam ser gratos em todo tempo. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  
 
 
 



 
 

 
 

SEMANA 26 – O REENCONTRO 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 26/06/2019 

Lucas 15.11-24 
 

Quebra-gelo (5min): Quando você se sente quando encontra 
um ente querido? 
 
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 (25min): Leia o texto 
bíblico e a meditação do dia 26 de junho. Em seguida, utilize 
as perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Você tem prazer em estar em família? Caso sua resposta 
seja negativa, o que depende de você para que a convivência 
seja mais harmoniosa? 
2. Compartilhe uma experiência em que a sua família 
contribuiu para o aperfeiçoamento do seu caráter. 
3. Você tem cuidado9 da sua família? Como pode ampliar 
esse cuidado?  
 
Tempo de orar (10min): Em duplas, orar por pedidos pessoais 
e pelas famílias. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  


