
 
 
 
 
 

SEMANA 45 – LAÇOS DE IGUALDADE 
BASEADO NS MEDITAÇÃO DO DIA 04/11 

Mateus 7.1-12 
 

Quebra-gelo (5min): O que é essencial em um 
relacionamento? 
 
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 novembro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Os seus relacionamentos na igreja, no trabalho e em casa 
são saudáveis? Quais as consequências disso?  
2. Você acha que um cristão pode ser íntegro, mesmo em meio 
a uma sociedade que chama de “esperta” a pessoa que 
sempre consegue dar um “jeitinho”? Como? 
3. Constantemente nós vemos atitudes que são classificadas 
como o famoso “jeitinho brasileiro”: furar fila, pedir para um 
amigo ou parente adiantar processo em algum órgão público, 
entre outros. Você acha que, mesmo não “fazendo mal” para 
ninguém, isso é certo? Por quê? Qual será sua posição a partir 
de agora?  
 
Tempo de orar (10min): Em duplas, compartilhar as 
necessidades de oração e interceder para que haja 
integridade no viver de cada cristão.  
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  

 



 
 
 
 

SEMANA 46 – REI UNIVERSAL 
BASEADO NS MEDITAÇÃO DO DIA 12/11 

Salmos 47 
 

Quebra-gelo (5min): O que é ser soberano para você? 
 
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 (25min): Leia o texto 
bíblico e a meditação do dia 12 de novembro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Você acredita que Deus se importa com os detalhes da sua 
vida? Por quê?  
2. O louvor e a adoração que rendemos a Deus não é um meio 
de troca, como se o louvássemos para que ele nos 
recompensasse com alguma coisa, mas uma atitude de 
gratidão e de reconhecimento da sua grandeza. Sabendo 
disso, que atitudes de louvor você pode tomar no dia a dia a 
partir de agora? 
3. O que mudaria na sua vida saber que Deus tem o controle 
de todas as coisas?  
 
Tempo de orar (10min): Em trios, compartilhar as 
necessidades de oração e interceder para que todos tenham 
um coração grato a Deus e que o louvem com suas vidas.  
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  

 
 
 
 



 
 
 
 

SEMANA 47 – O VALOR DO CULTO DOMÉSTICO 
BASEADO NS MEDITAÇÃO DO DIA 19/11 

Deuteronômio 6.4-9 
 

Quebra-gelo (5min): Você sabe como fazer um culto 
doméstico? 
 
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 19 de novembro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Nestes dias tão corridos, você acha que, mesmo o cristão 
indo à igreja várias vezes na semana, o culto doméstico ainda 
precisa ter um espaço na família? Por quê?  
2. Releia Deuteronômio 6.4-9. De que forma é possível fazer 
o que Deus manda nessa passagem? 
3. Que mudanças você pode fazer na sua vida para começar 
a realizar o culto doméstico com a sua família?  
 
Tempo de orar (10min): Em duplas, compartilhar as 
necessidades de oração e interceder para que consigam 
realizar o culto doméstico, se ainda não fazem.  
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

SEMANA 48 – VIVENDO NA UNIDADE DO ESPÍRITO 
BASEADO NS MEDITAÇÃO DO DIA 27/11 

Efésios 4.1-16 
 

Quebra-gelo (5min): Qual a diferença entre união e unidade? 
 
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 27 de novembro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Na sua opinião, o que falta para que haja mais unidade na 
igreja? 
2. De que forma a unidade na igreja pode ser benéfica para as 
pessoas individualmente? E coletivamente? 
3. Muitas vezes, por causa das inúmeras diferenças que há 
entre os seres humanos, não se chega a um determinado 
acordo em relação a atividades, obras ou outros assuntos da 
igreja. O que fazer em momentos como esses?  
 
Tempo de orar (10min): Compartilhar com o grupo as 
necessidades de oração e interceder, individualmente, para 
que haja unidade nas igrejas e nas famílias.  
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  
 
 


