
 

 
 

SEMANA 36 – O CENTRO DE TUDO 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 05/09/2019 

Isaias 9.6-7 

 

Quebra-gelo (5min): Peça que cada um cite uma qualidade 
ou característica sua que comece com a primeira letra do seu 
nome. 
Exemplo: Laura, leal. 

 

Tempo de Orar (5min): Orar e agradeça pela vida de cada 
participante do pequeno grupo multiplicador. 
 
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 05 setembro. Depois, use as perguntas 
abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Dos nomes que Isaías falou que Jesus teria, qual deles é o 
mais significativo para sua vida? Por quê? 
2. No mundo atual, como Jesus deve ser apresentado? 
3. Compartilhe uma situação que você viveu em que Jesus foi 
seu Maravilho Conselheiro. 
Tempo de orar (10min): Em trios, compartilhar as 
necessidades de oração e agradecer a Deus por Jesus ser o 
centro de tudo em nossas vidas. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
Alvo de Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): Informar a agenda da igreja. 
 



 
 

 

SEMANA 37 – MELHOR QUE ANÚNCIO DE TV 
BASEADONA MEDITAÇÃO DO DIA 09/09 

Atos 1.8 
 
Quebra-gelo (5min): O que um anúncio de TV tem que ter 
para convencer você sobre o produto ou o serviço 
apresentado? 
 
Tempo de Orar (5min): Ore pelo encontro de hoje. 
 
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 09 setembro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Que testemunhou de Jesus para você? De que maneira o 
testemunho dela impactou você? 
2. Como o evangelho tem impactado a sua vida? 
3. De que maneira você tem testemunhado de Jesus? 
 
Tempo de orar (10min): Compartilhar as necessidades de 
oração e, individualmente, orar pedindo a Deus que ajude 
cada um a ser uma testemunha fiel de Jesus. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
Alvo de Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): Informar a agenda da igreja. 

 

 

 

 

 



 

 

 
SEMANA 38 – COM OS ALICERCES NA ROCHA 

BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 20/09 
MATEUS 7.24-27 

 

 

Quebra-gelo (5min): Como seria a casa dos seus sonhos? 
 
Tempo de Orar (5min): Ore em favor das famílias dos 
participantes do pequeno grupo multiplicador. 
 
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 20 setembro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Em que tipo de solo está alicerçada a sua vida? 
2. De que maneira você tem enfrentado as tempestades que 
surgem? 
3. Que ensinamentos a Palavra têm contribuído para você 
manter-se firme na rocha? 
Tempo de orar (10min): Em duplas, compartilhar as 
necessidades de oração e agradecer a Deus por Jesus ser o 
nosso alicerce. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
Alvo de Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): Informar a agenda da igreja. 
 

 

 



 

 

 
SEMANA 39 – O ESPÍRITO CONSOLADOR 
BASEADO NA MEDITAÇÃO DO DIA 26/09 

JOÃO 16.1-33 

 

Quebra-gelo (5min): Você já consolou alguém? Como foi a 
experiência? 
 
Tempo de Orar (5min): Ore em favor do encontro de hoje. 
 
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 setembro. Depois, use as 
perguntas abaixo para reflexão e compartilhamento: 
1. Que diferença faz em sua vida saber que a pessoa que 
nasce de novo em Cristo é selada com a presença do Espírito 
Santo, o Consolador? 
2. Como você pode desenvolver intimidade com o Espírito 
Santo? 
3. Neste mundo tão caótico, como tem sido para você contar 
com o auxílio do Consolador? Compartilhe uma experiência 
nesse sentido. 
 
Tempo de orar (10min): Em trios, compartilhar as 
necessidades de oração e pedir que o Espírito Santo, o 
Consolador, estela atuando na vida de cada um. 
 
Tempo de multiplicar (5min): Orar pelas pessoas no Cartão 
Alvo de Oração. 
 
Tempo de igreja (5min): Informar a agenda da igreja. 
 


