
 

 

 

13 – CRESCENDO PARA CIMA 
 

  

Quebra gelo: Em rápidas palavras, compartilhe com o seu Pequeno grupo uma experiência sua com deus que 

marou sua vida. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min)   
 

• Ore por todas as pessoas que estão presentes hoje no Pequeno Grupo Multiplicador.  

• Conheça cada visitante e ore pela vida e família deles.  
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min): – Tempo de adorar ao Senhor! Nesta semana 

você líder poderá sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 
 

Tempo de Multiplicação (5 min): Na última semana pedimos aos participantes do PGM para compartilhar 3 

nos de amigos que ainda não conhecem a Jesus ou estão afastados do evangelho. Lembre mais uma vez dos 

nomes, e ore por cada nome. Ore por estas vidas e por todos os participantes, para que tenhamos ousadia em 

convidar. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – Êxodo 34. 29-35 -  “Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos 

as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto 

resplandecia, depois de Deus ter falado com ele.” V. 29  

 A cada domingo estamos sendo desafiados a crescermos em Cristo. Como discípulos de Jesus somos 

chamados a crescermos em tudo, ou seja, em todas as áreas da nossa vida. Cresçamos para CIMA, para 

DENTRO e para FORA. No último domingo fomos desafiados a fazermos um auto avaliação o quanto temos 

crescido para CIMA, ou seja, em nossa relação com Deus, mesmo em meio as crises, aos desafios do nosso 

tempo. 

Ninguém melhor do que Moisés para nos ensina sobre como crescer em um relacionamento de 

intimidade com o Pai. Moisés nasceu numa crise, cresceu diante de muitas crises, mas, ele cresceu na 

intimidade com o Pai. Aprendemos que Moises em todas as horas de suas adversidades ele investia um tempo 

com o Senhor na tenta. Ali ele buscava a presença de Deus e ouvia a Deus responder o seu clamor. Assim ele 

tinha a direção certa a tomar diante dos desafios apresentados. Interessante que o texto base que estudamos 

(Ex 34. 29-35) ele e o relato da experiência de Moises depois de estar 40 dias na presença de Deus. Moisés 

cresceu na sua intimidade com o Pai. E vimos que quando avançamos em nossa intimidade com Ele, 

aprendemos algumas verdades: 

1º) É inconfundível alguém que cresce na intimidade com DEUS - Quando se cresce para CIMA é 

notório, inconfundível. 

2º) Uma pessoa madura espiritualmente é respeitada, temida pelos outros - As pessoas respeitam quem 

serve a DEUS. Quem um discípulo verdadeiro conquista respeito pelo seu testemunho.  

3º) Uma pessoa madura espiritualmente tem uma Palavra de DEUS para o outro - Tanque cheio. Tem 

sempre uma Palavra de Deus para quem está aos eu lado. Afinal a boca fala do que o coração está cheio.  

Crescer para CIMA na intimidade com o SENHOR (busca de DEUS na oração, na Palavra), resulta em: 

 Brilho de DEUS nós; Reconhecimento, temor, respeito, Palavra de DEUS na nossa boca para 

abençoar outros. 

  Vamos compartilhar com nosso pequeno grupo hoje, sobre o desafio de crescermos para CIMA. Uma 

vida de intimidade com o Pai. 

 

 



Perguntas para Reflexão: 

1 – Vivemos em um tempo onde a sociedade de um modo geral, não leva a Deus a sério. Por isso, não se 

investe mais tempo com Deus. Compartilhe com seu pequeno grupo, ao seu ver, quais as razões que neste 

tempo até mesmo os que confiam em Jesus investem tão pouco tempo com Deus. Compartilhe! 
 

2 – Compartilhe com o seu PGM o exemplo de alguém que você conheceu ou conhece que você enxergava a 

presença de Deus na vida desta pessoa.  
 

3 – Durante esta semana, o que você pode fazer para ter mais tempo na tenda com o Senhor? 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) 
 

Multiplique em duplas (homens com homens e mulheres com mulheres) e compartilhe com sua dupla 

de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da sua semana. De preferência, vamos 

estabelecer duplas de oração. Peça que os irmãos compartilhem sobre como foi a prática das coisas que Deus 

falou no último encontro. Estimule os que não conseguiram, anime os que não tentaram e louve a Deus pelos 

que praticaram. 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM, sobre o nosso Dia da Família HOPE na terça-feira dia 

1º de Maio. Será uma grande bênção estarmos todos juntos. 

 

Um outro ponto importante, é saber quem são os irmãos membros de outras igrejas que desejam se tornar 

membros da HOPE. Pegue seus nomes e encaminhe a irmã Samara para que possamos providenciar as fichas. 

Pois estaremos até sábado encaminhando toda esta lista a nossa Igreja Mãe – PIBVAL. 

 

Veja com seu PGM, quantos irmãos deseja fazer a Campanha da Família. Serão 30 dias de Clamor pela 

Transformação das nossas casas. 

 

AVISOS IMPORTANTES 
 

  

#DESAFIO DA SEMANA 
Durante esta semana, comece um tempo diário de oração. Invista 5 minutos orando pelo seu PGM 

e pelos seus amigos que ainda não conhecem a Jesus. 


