
  

 

 
 

 19 – COMO AGIR EM TEMPOS DIFÍCEIS 
 

Quebra gelo: Quando você era criança. Que tipo de coisa certamente o deixava encrencado com seus 

pais?  
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Agradeça a Jesus pelo dia de Hoje e por nosso encontro. 

• Ore pela família hospedeira e por proteção para todos que ainda não chegaram no encontro de hoje; 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 
 

"Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece; adorem o Senhor no esplendor do seu 

santuário." - Salmos 29:2 
 

Tempo da Palavra e Oração (20 min) – Atos 16 

 

No último domingo estudamos o capitulo 16 de Atos. O desafio de Paulo pregar na região da 

Macedônia, em especial em Filipos. Paulo estava acompanhado por Silas e estava na sua segunda 

viagem missionária, os eventos que envolveram a mulher possessa de um espírito de adivinhação, a 

prisão, o terremoto e a conversão do carcereiro aconteceram na cidade de Filipos, uma colônia 

romana. Apesar das circunstâncias difíceis, Paulo e Silas adoraram ao Senhor. 

Nos prendemos no último domingo, que o fato de sermos cristãos não estamos imunes de 

enfrentarmos circunstancias difíceis, podemos enfrentar o dia mal, no entanto o Senhor está conosco. 

Paulo e Silas nos ensinaram que no dia da angustia devemos adorar ao Senhor. E por fim, termos a 

compreensão que as lutas que enfrentamos na maioria das vezes eles nos abençoam e abençoam a 

outros, como foi o caso do carcereiro, o maior abençoado em toda esta história. Pensando em toda 

esta história, vamos juntos tirar algumas lições e aplicações no dia de hoje. 

 

Perguntas para Reflexão: 

 

01 – Como você se sentiria se fosse falsamente acusado, açoitado e colocado no tronco em cela 

escura? Compartilhe com seu pequeno grupo. 
 

02 – Como esta história se relaciona com sua vida? Partilhe conosco. 
 

03 – Esta história lhe ensina sobre como agir em tempos difíceis? Compartilhe. 
 

04 – Como este PGM pode orar por você? 
 

 

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

 

• Compartilhe com sua dupla de Oração o nome de pelo menos uma pessoa que você gostaria de 

convidar para participar do PGM na próxima semana? __________________________________ 

 

• Ore ao Senhor pedindo que o nosso PGM venha crescer em sabedoria e conhecimento de Deus. 

 

Tempo da Igreja (5 min):  Domingo, você é nosso convidado a Celebrar ao Senhor Jesus conosco 

as 18h no Hotel Imperial Palace Hotel em Samambaia.  


