
 

 
 

SEMANA 09 – SOMOS AGENTES DA FRUTIFICAÇÃO DO 
EVANGELHO 

BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 01/03/2019 
Colossenses 1.1-6 

 
Quebra-gelo (5min): Você tem cooperado para a frutificação do 
evangelho? 
 
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 01 de março. Depois, use as perguntas abaixo para 
reflexão e compartilhamento: 
1. Para o cristão, existe a opção de não frutificar? Por quê?  
2. O seu testemunho tem favorecido a frutificação do evangelho? 
3. Como você pode ser agente da frutificação do evangelho nutrindo 
vidas? 
 
Tempo de orar (10min): Em trios, compartilhar as necessidades de 
oração e interceder para que a graça salvadora do Senhor alcance as 
pessoas que tem evangelizado, para as quais testemunham e pelas 
quais oram. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de 
Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): Informar a agenda da igreja. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

SEMANA 10 – ELE NOS RECONCILIOU COM DEUS 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 08/03/2019 

2 Coríntios 5.17-21 
 

Quebra-gelo (5min): Relembre algum episódio em que você se 
reconciliou com alguém e compartilhe. 
 
Tempo de Orar (5min): Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes 
e pelo compartilhamento da Palavra. 
 
Tempo de cantar (5min): Utilize o hino sugerido ou outro. 
 
Tempo de compartilhar a Palavra (25min): Leia o texto bíblico e a 
meditação do dia 08 de março. Depois, use as perguntas abaixo para 
reflexão e compartilhamento: 
1. Como você se sentiu quando Jesus o reconciliou com Deus, 
afirmando que seus pecados foram liquidados?  
2. A mensagem de reconciliação deve ser entregue 
independentemente do pecado das pessoas que precisam se 
reconciliar com Deus. O que você tem feito para que isso aconteça? 
 
Tempo de orar (10min): Compartilhar as necessidades de oração, e 
individualmente, interceder por maior envolvimento no cumprimento da 
missão como ministros da reconciliação. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de 
Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): Informar a agenda da igreja. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SEMANA 11 – LOUVOR E ADORAÇÃO DINÂMICOS 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 17/03/2019 

Salmos 150.1-6 
 

 
Quebra-gelo (5min): Você já agradeceu pela liberdade que tem de 
louvar ao Senhor? 
 
Tempo de Orar (5min): Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes 
e pelo compartilhamento da Palavra. 
 
Tempo de cantar (5min): Utilize o hino sugerido ou outro. 
 
Tempo de compartilhar a Palavra (25min): Leia o texto bíblico e a 
meditação do dia 17 de março. Depois, use as perguntas abaixo para 
reflexão e compartilhamento: 
1.  Bob Russell diz: A qualidade da adoração no culto não se baseia 
em quantas pessoas levantam as mãos ou dançam, mas sim quantas 
sentem a presença de Deus. ” O que você pensa sobre isso? 
2. A adoração dirige-se ao coração de Deus, mas fala ao coração dos 
homens. A sua vida tem como estilo o louvor e a adoração dinâmico 
em todos o tempo? 
3. Como fazer da adoração na igreja um momento especial e inclusivo, 
que seja satisfatório a todos e principalmente àquele que é alvo do 
louvor e da adoração? 
 
Tempo de orar (10min): Em trios, orar por pedidos pessoais. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de 
Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): Informar a agenda da igreja. 

 
 
 
 



 

 
 
 

SEMANA 12 – MUDANÇA COMPLETA 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 20/03/2019 

Efésios 5.1-10 
 

Quebra-gelo (5min): Você já viu como uma lagarta se transforma em 
borboleta? O que mais chama sua atenção nesse processo? 
 
Tempo de Orar (5min): Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes 
e pelo compartilhamento da Palavra. 
 
Tempo de cantar (5min): Utilize o hino sugerido ou outro. 
 
Tempo de compartilhar a Palavra (25min): Leia o texto bíblico e a 
meditação do dia 20 de março. Depois, use as perguntas abaixo para 
reflexão e compartilhamento: 
1.  O autor diz que “Um dos problemas do nosso tempo é a pouca 
diferença que se observa entre cristãos e não cristãos”. Você 
concorda? Por quê? 
2. Paulo diz que nós devemos aprender a discernir o que é agradável 
ao Senhor. Como você acha que nós podemos fazer isso? 
3. O que podemos fazer para vencer a ansiedade e levar uma vida 
mais leve? 
 
Tempo de orar (10min): Em duplas, compartilhar as necessidades de 
oração e interceder uns pelos outros. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de 
Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): Informar a agenda da igreja. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SEMANA 13 – PROCURAM-SE PESSOAS ÍNTEGRAS 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 26/03/2019 

2 Coríntios 8.16-24 
 

Quebra-gelo (5min): Quantas pessoas você conhece que pode 
garantir que são íntegras? 
 
Tempo de Orar (5min): Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes 
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 26 de março. Depois, use as perguntas abaixo para 
reflexão e compartilhamento: 
1. Qual tem sido sua postura diante da falta de integridade em nossos 
dias? 
2. Ser correto pode implicar perdas, mas, no final das contas, elas se 
transformam em ganhos. Você já viveu uma experiência assim? 
Compartilhe. 
3. Como você pode ajudar outras pessoas a viverem biblicamente o 
princípio da integridade em nossos dias? 
 
Tempo de orar (10min): Em duplas, compartilhar as necessidades 
pessoais de oração e interceder para que possam viver como 
referência de integridade neste tempo. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de 
Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): Informar a agenda da igreja. 

 


