
 
 

 
 

SEMANA 18 – UMA IGREJA CHEIA DO ESPÍRITO SANTO  
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 04/05/2019 

Atos 4.31-37 
 

Quebra-gelo (5min): Para você, o que significa ser cheio do 
Espírito 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 (25min): Leia o texto 
bíblico e a meditação do dia 04 de maio. Em seguida, utilize 
as perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Qual das características da igreja primitiva você precisar 
exercer? 
2. Que atitudes você pode desenvolver para atrair a atenção 
das pessoas, de forma que elas desejem conhecer a Cristo?  
3. Assim como os primeiros cristãos, você tem se dedicado à 
oração? 
 
Tempo de orar (10min): Em trios, orar pelos pedidos 
pessoais. Orar em favor da igreja local, a fim de que seja uma 
comunidade de fé cheia do Espírito Santo.  
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  
 
 
 



 
 

 
 

SEMANA 19 – VIVA O HOJE  
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 11/05/2019 

Mateus 6.25-34 
 

Quebra-gelo (5min): De 0 a 5, qual é o seu nível de 
ansiedade? 
 
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 11 de maio. Em seguida, utilize 
as perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Qual sua postura mais frequente: entregar as preocupações 
ao Senhor Todo-Poderoso ou insistir em carregar o fardo 
sozinho? Como o texto de 1 Pedro 5.7 pode ajudá-lo nesse 
sentido? 
2. Como você pode colocar em prática o ensino de Filipenses 
4.6, a fim de viver um dia de cada vez?  
 
Tempo de orar (10min): Em duplas, compartilhar aquilo que 
tem causado preocupações e ansiedade, e orar para que a 
paz de Deus, que excede o entendimento, possa guardar seus 
corações.  
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  
 

 



 
 
 

 
SEMANA 20 – APAIXONADOS PELO DINHEIRO  
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 16/05/2019 

Eclesiastes 5.10-15 
 

Quebra-gelo (5min): Sua relação com o dinheiro é saudável?  
 
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 16 de maio. Em seguida, utilize 
as perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Como viver equilibradamente quando o assunto é dinheiro? 
2. Você estaria disposto a compartilhar parte de suas 
economias com alguém que necessita? 
3. Qual deve ser a prioridade do cristão: acumular dinheiro ou 
ganhar almas para Cristo? Como equilibrar isso? 
 
Tempo de orar (10min): Em trios, orar por pedidos pessoais. 
Pedir que Deus dê a cada um sabedoria em relação ao 
dinheiro.  
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  

 
 
 
 
 



 
 

 
 

SEMANA 21 – A LUZ DO MUNDO 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 24/05/2019 

João 8.12-20 
 

Quebra-gelo (5min): Você já se imaginou vivendo na 
escuridão? Como seria? 
 
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 24 de maio. Em seguida, utilize 
as perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Houve algum momento em sua vida em que você dispensou 
a direção de Jesus? Quais foram as consequências?  
2. Como cristão, o que você deve fazer quando se sentir sem 
direção? 
3. De que maneira você pode refletir a luz de Jesus entre os 
que estão vivendo nas trevas?  
 
Tempo de orar (10min): Em duplas, orar por pedidos 
pessoais. Pedir que Deus para que possam ser luz no mundo.  
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  

 
 
 
 



 
 

 
 

SEMANA 22 – PERDOAR: MATEMÁTICA OU EXISTÊNCIA 
DE VIDA 

BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 30/05/2019 
Mateus 18.21-35 

 
Quebra-gelo (5min): Compartilhe uma experiência sobre 
perdão. 
 
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 30 de maio. Em seguida, utilize 
as perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Por que perdoar é tão difícil?  
2. Pensando no sacrifício de Jesus na cruz, até que ponto você 
estaria disposto a perdoar alguém? 
3. Hoje, há algo em seu coração que atrapalha o seu 
relacionamento com alguém? O que você pode fazer para 
exercer o perdão e receber a paz?  
 
Tempo de orar (10min): Em duplas, orar por pedidos 
pessoais. Pedir a Deus para que possam exercer o perdão 
diariamente.  
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  

 
 


