
 

 

 

06 – UMA DISCÍPULA CHAMADA DORCAS 
 

  

Quebra gelo: Quem foi uma mulher notável em sua vida? Compartilhe... 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min)   
 

• Ore suplicando ao Senhor pelo encontro e por cada pessoa presente. 

• Ore agradecendo a Deus por todas as mulheres presentes – Semana da Mulher na HOPE 
 

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 07 – Sugestões de Cânticos para 

hoje: Tu És Soberano / 09 – Rei das Nações 
 

Tempo da Palavra (20 min) – Atos 9.36-42 – Texto Principal: v.36 - “Em Jope havia uma discípula 

chamada Tabita, nome este que, traduzido, é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia.”  

Estamos sendo desafiados a pensarmos no “igual cuidado uns dos outros.” Também celebramos a 

Semana da Mulher. Somos gratos a Deus pela vida de cada uma das mulheres que compõem a nossa 

comunidade de fé.  Por isso, nada melhor que olharmos para as Escrituras e aprendermos sobre uma mulher 

que viveu este princípio: “Cuidado uns pelos outros”, o seu nome é Tabita, que traduzido, a conhecemos 

como Dorcas. 

O Livro de Atos nos conta que ela morava em Jope, uma cidade da costa do mediterrâneo. Ela era 

conhecida por suas boas obras, conforme o versículo 36 -“Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, 

nome este que, traduzido, é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia.”  

Dorcas era muito querida por todos que habitavam em sua cidade e pelas obras que fazia. Ela procurava 

fazer túnicas e vestidos para as viúvas e necessitados, e para isso, não media esforço algum. Ela tinha um 

coração piedoso e era uma mulher de boas obras. Certo dia Dorcas fica muito doente e acaba falecendo, e as 

pessoas que sabiam das boas obras de Dorcas levaram o seu corpo ao quarto alto. Os Discípulos sabiam que 

Pedro estava perto da região de sua cidade e mandaram dois varões em busca dele. Quando acharam Pedro, 

levaram-no até o quarto onde estava o corpo de Dorcas. Ele chegou, havia várias Viúvas em volta de corpo 

chorando e com os vestidos que Dorcas fazia para elas, todas estavam muito tristes. 

Pedro, pediu que todas as viúvas saíssem do quarto. Assim que saíram, Pedro se pôs de joelhos e orou 

e Disse: Tabita, levanta-se, e ela abriu os olhos. Pedro deu a mão para ela e ela se levantou. Logo depois Pedro 

chamou os Santos e as viúvas da cidade mostrando para todos que Dorcas estava viva.  

 

  Que história maravilhosa de testemunho e milagre! Hoje queremos aprender mais com Tabita, qual 

conhecemos como Dorcas. 
 

 Dorcas era um exemplo como mulher, pois através de suas boas obras ela abençoava a todos de 

igual modo. Que desafio temos nos de ajudar ao nosso próximo indiferente de sua condição social 

ou racial, Dorcas buscou olhar para que ninguém estava vendo, as viúvas. Quanto amor demonstrado. 

 

 Dorcas era um exemplo como mulher, pois de maneira bem pratica ela exercia o amor. Para ela 

o amor não era apenas um sentimento, mas uma realidade. Ela verdadeiramente aprendeu a chorar com 

os que choram e ajudar de igual modo a todos. Ela sabia que como corpo nos necessitamos uns dos 

outros. 

 

 Dorcas era um exemplo como mulher, pois sua vida marcou uma geração. Ela era um exemplo de 

amor ao próximo, por isso muitas viúvas que foram ajudadas através de seus atos de bondade. Era 

verdadeiramente exercia a compaixão e graça com pessoas mais necessitadas. E interessante, tudo isso 

sem querer nada em troca.  

 

 



Perguntas para Reflexão: 
 

 

01 – Muitas pessoas foram impactadas por causa do exemplo de Dorcas. Você tem alguém que influenciou 

positivamente sua vida? Pode compartilhar algo que você faz ainda hoje por causa do exemplo dessa pessoa? 
 

02 – O que leva uma pessoa ver o sofrimento/necessidade de alguém passar por ela e não oferecer ajuda? 

Compartilhe 
 

03 – Quanto Dorcas morreu todos sofreram pois ela era uma mulher exemplar. Quais são as formas que a 

Hope (isso incluí você e eu, no lugar) podemos ser relevantes na comunidade que vivemos. De tal forma que 

se um dia não estivermos mais neste lugar as pessoas sentirão a nossa falta. Sentirão tristeza. Por exemplo: Se 

eu mudar da minha casa, meus vizinhos sentirão minha falta ou sentirão alívio. 
 
 

 

 
 

 
 

 

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

• Compartilhe com sua dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da sua semana. 

Tempo da Igreja (5 min):  Domingo, você é nosso convidado a estar conosco no nosso novo local de reuniões 

em Samambaia as 18h. Domingo continuaremos a crescer na graça de Cristo, celebraremos a Ceia do Senhor. 

Você não pode ficar de fora! 

 

 

#DESAFIO DA SEMANA 
Escolha alguém para que essa semana você se importe com ela e a ajude de alguma maneira. 


