
 

 

SEMANA 40 – DESCANSE EM DEUS 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 03/10 

MATEUS 6.25-34 

 

Quebra-gelo (5min): Você é uma pessoa ansiosa ou mais 
tranquila? 
 
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 03 de outubro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Por que você acha que somos tão ansiosos? 
2. Você realmente crê que Deus está no controle da sua vida? 
Por quê? 
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 para que o Senhor ajude 
cada um a viver pela fé, confiando nos cuidados de Deus. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
Alvo de Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): informar a agenda da igreja. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
SEMANA 41 – UMA FÉ CONCRETA 

BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 07/10 
HEBREUS 11.1-10 

 

Quebra-gelo (5min): Você se considera uma pessoa de fé? 
 
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 07 de outubro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. O autor da meditação diz que a fé é mais que sentimentos, 
é algo concreto. O que você entende sobre essa afirmação? 
2. Em quais momentos você tem mais dificuldades de manter 
a fé? O que você faz quando isso acontece? 
3. O que você fazer hoje para que, quando os momentos 
difíceis chegarem, você permaneça firme, com fé? 
 
Tempo de orar (10min): Compartilhar as necessidades de 
oração com o grupo e, individualmente, interceder para que o 
Senhor renove a fé de cada um diariamente. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
Alvo de Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): informar a agenda da igreja. 
 

 

 

 



 

 

 
SEMANA 42 – VIVENDO OS PROPÓSITOS DE DEUS 

BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 17/10 
NEEMIAS 6.1-15 

 

Quebra-gelo (5min): Você sabe qual é o propósito de Deus 
para a sua vida? 
 
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 outubro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Neemias deixou uma posição estável no palácio para 
realizar uma obra para o Senhor. Na sua opinião o que o levou 
a fazer isso? 
2. Como é possível ouvir a voz de Deus e obedecê-lo quando 
ele manda fazer algo que é grande demais aos nossos olhos 
e que pode nos fazer perder muitas coisas? 
3. Todos estamos sujeitos ao desânimo no serviço do Senhor. 
O que fazer para não se deixar ser vencido por ele e continuar 
na missão? 
Tempo de orar (10min): Em trios, compartilhar as 
necessidades de oração e interceder para que o Senhor 
mostre qual o seu propósito para a vida de cada um e conceda 
coragem e ousadia para cumpri-lo. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
Alvo de Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): informar a agenda da igreja. 
 

 



 
 
 
 

SEMANA 43 – LIBERTAÇÃO 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 22/10 

Tiago 4.1-4 
 

Quebra-gelo (5min): Você é uma pessoa consumista? 
 
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 22 de outubro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Leia Crônicas 29.12-14. Qual é o sentimento de Davi nesses 
versículos? O que ele nos ensina?  
2. Como você pode usar os seus bens para servir ao Senhor 
e as pessoas? 
3. Sabendo que é um mordomo, que atitudes você vai tomar a 
partir de agora para usar seus recursos de forma a glorificar a 
Deus?  
 
Tempo de orar (10min): Em duplas, compartilhar as 
necessidades de oração e interceder para que cada um tenha 
um coração grato e use os bens com sabedoria.  
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
alvo de Oração.  
 
Tempo da Igreja (5min): Informar a agenda da igreja.  
 
 


