
 

 

 

19 – O QUE MAIS TE MOTIVA? 

Quebra Gelo – Hoje, qual é o seu maior motivo de motivação em sua caminhada? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore ao Senhor pela vida do seu pastor e da liderança de sua igreja; 

- Ore agradecendo ao Senhor por você fazer parte da Comunidade Batista HOPE; 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Você líder pode 

sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 

Tempo da Palavra (20 min) – Atos 2.42-47 - “42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, 

e no partir do pão, e nas orações. 43 E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos 

apóstolos. 44 E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. 45 E vendiam suas propriedades 

e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. 46 E, perseverando unânimes todos os dias 

no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, 47 Louvando a Deus, 

e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de 

salvar.”  

 No último domingo, fomos grandemente abençoados a olharmos para o texto de Atos 2.42 a 47 e 

meditarmos sobre as verdadeiras motivações que levaram os discípulos de Jesus a viverem e desfrutarem de uma 

vida cristã tão preciosa como esta presentada nestes versículos acima. Pr. Marcos Azevedo nos desafiou a 

pensarmos sobre qual a maior motivação destes discípulos do Novo Testamente e qual deve ser as nossas maiores 

motivações.  

 Imagine os discípulos de Jesus nos dias da Igreja primitiva. Eles estiveram com Jesus, eles viram todas as 

coisas acontecerem. Uma grande maioria esteve presente em todo o tempo com o Mestre, até mesmo na sua 

crucificação. Tudo aquilo que Jesus fez, foi por cada um de nós, indiferente de geração. Ele nos amou a ponto de 

dar a sua própria vida, o que nos leva hoje a termos as motivações certas para segui-lo e obedece-lo quando Ele 

diz, que neste tempo, é nossa missão fazermos discípulos. Os seus discípulos, mesmo vendo todos aqueles 

acontecimentos não tiveram medo, mas prosseguirão espalhando as boas novas a todas as nações, graças ao nosso 

Deus pela vida de cada um deles que através das gerações testemunharam com alegria para que o evangelho 

chegasse a nós hoje. 

 No entanto, muitas vezes perdemos a motivação correta, e por isso não conseguimos testemunhar do Senhor 

neste tempo, porem, no último domingo, fomos desafiados a compreender que teremos a motivação certa quando: 
 

 TEMOS PUREZA DE VIDA - V. 1-11 - Essa pureza é exigida por Deus (1 Pedro 1.16 e 2.9) - Pureza 

inspira temor. Deus requer de todos nós a um coração puro e quebrantando diante dEle. 
 

 VIVEMOS NO PODER DO SENHOR CONSTANTEMENTE - v. 12-16 - Esse poder é dado pelo 

próprio Deus (Mt 28.18) “para que a FÉ que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no 

PODER de Deus” 1ª Cor 2.5  - UMA IGREJA QUE SE MULTIPLICA PRECISA TER SUA FÉ 

APOIADA NO PODER DE DEUS! Esse PODER é dado ao cristão que busca se purificar e afastar-se do 

pecado (2ª Timóteo 2.20-23) - Esse PODER também nos capacita a testemunhar com ousadia (Atos 4.33 e 

6.8) -  “COM GRANDE PODER OS APÓSTOLOS DAVAM TESTEMUNHO DA 

RESSURREIÇÃO DO SENHOR JESUS” 
 

 PODEMOS SER PERSEGUIDOS - v. 17-27 -  Começa com INVEJA v. 17-18; No entanto, toda a 

perseguição nos traz a oportunidade de levar pessoas a Jesus, então a perseguição oportuniza a 

LIBERTAÇÃO DE DEUS - v 19-24 
 

 SENDO PERSISTENTE - Para se multiplicar, precisa haver PERSISTÊNCIA - v. 28-32. Persistência em 

OBEDECER A DEUS e não aos homens - v. 28-29 - Persistência em apresentar o fundamental:      JESUS 

MORREU, JESUS RESSUSCITOU E JESUS, ATRAVÉS DO ARREPENDIMENTO NOS REDIME 

DOS PECADOS - v. 30-31 - Persistência em depender tão somente do Espírito Santo  
 



 CRENDO QUE E DEUS QUE DA O CRESCIMENTO - Saiba que a PRODUTIVIDADE vem do 

Senhor - v. 33-42 Alguns permanecerão com coração endurecidos v. 33-40 - Apesar das circunstancias 

precisamos, com muita alegria, continuar a avançar v. 41-42 - Vidas serão salvas - 6.7 

 

 Vamos as nossas perguntas de reflexão neste dia: 

 

1 – Qual a nossa maior diferença hoje, dos nossos irmãos do Novo Testamento? 
 

2 – “E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.” Atos 2.43 – Será 

se nossa geração tem verdadeiramente o temos ao Senhor como nos mostra este texto? 
 

3 – Para alcançarmos vidas precisamos ser persistentes. Como anda o nosso nível de persistência quando a 

questão e levar outros amigos a conhecer a Jesus? 
 

4 – Multiplique o seu PGM em duplas de Oração, e compartilhe com seu amigo de oração, o nome de algumas 

vidas preciosas de sua família que você gostaria muito de vê-las servindo a Jesus de todo o coração. 

 

 

 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
 

 

- ENCONTO DE TODOS OS PGMS - DIA DA FAMÍLIA HOPE – Próxima semana, na quinta-feira (Ferido 

do dia 20/06 será o nosso Dia da Família HOPE. Será um dia de gratidão e bênçãos, onde nossa família HOPE vai 

estar no Sítio Buritis celebrando juntos este tempo de gratidão. Será o ajuntamento de todos os nossos PGMs. 

Mobilize seu Pequeno grupo Multiplicador. Você não pode ficar de fora! Queremos ter a presença de todo os  

PGMs. 

 

- ESCOLA BÍBLICA DISCIPULADORA - Meu amado irmão, a cada domingo podemos crescer na Palavra 

através de nossa escola Bíblica Discipuladora. Não deixe de estar presente as 17h. Durante este módulo estamos 

crescendo na visão bíblica para a nossa Igreja. Temos nos aprofundado sobre o que é verdadeiramente sermos uma 

igreja baseada em princípios. Esperamos você no próximo domingo na HOPE. 

 

 

 

DESAFIO DA SEMANA – Nesta semana, não esqueça de orar pelos seus alvos de oração. Nosso Deus 

está fazendo uma grande obra e seus amigos e vizinhos não podem ficar de fora. Ore por eles. Clame a 

Deus pela salvação de cada um deles neste tempo.  


