
 

 
 

34 – MOVIDOS PELA GRAÇA 

Quebra Gelo – Guiados pela voz. 

 Providenciar: Caixa de chocolate ou saquinho de balas  

 Selecionar 2 participantes. Um que direcionará e outro que será vendado. 

 Passo a passo: Selecione os dois participantes. Explique o que deverão fazer 

 A pessoa que com os olhos vendados deverá chegar/encontrar ao objeto seguindo apenas as 

orientações do outro participante. 

 Vende os olhos do participante  

 Posicione o Chocolate/balas (pode escolher outra coisa) 

 Inicie a busca  

 Quando encontrar, oriente que os doces devem ser distribuídos para todo o grupo. 

 O objetivo aqui é ao final todos do grupo possam fazer uma comparação que devemos ser 

movidos pela graça para ajudar o próximo. Ouvindo e obedecendo a voz de Deus, abençoar 

todos aqueles que estão ao nosso redor.  
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore agradecendo ao Senhor por você fazer parte deste PGM 

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

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 da Palavra (20 min) –  “Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e 

proclamar que Jesus é o Cristo.” Atos 5:42 
 

No último domingo, em continuidade a série de mensagens “Movidos pela Graça” fomos 

grandemente abençoados com a ministração da Palavra de Deus pelo Pr. Marcos Azevedo. Mergulhamos nos 

capítulos 3, 4 e no livro de Atos e através da vida de Pedro e João aprendemos lições preciosas. 

Verdadeiramente Pedro e João viveram movidos pela preciosa graça de Jesus e são exemplos para nós. 

Movidos pela graça, vimos que Pedro e João? 

 

 Compartilharam o mais precioso que tinham com o paralítico – 3.6  “o que tenho isso te dou” 

 Eles Glorificaram à Deus com esta ação – 3.9 

 Foram exemplos de fé e muitos começaram a crer a partir deste acontecimento - 4.3-4 

 Falaram cheios do Espírito Santo –  4.8 

 Foram homens de oração – 4.23 

 Ofertaram –  4.36-37 

 Experimentaram o cuidado de Deus –  5.17-20 

 E fruto de todo este movimento, eles multiplicaram discípulos –  5.42 

 

Hoje temos o desafio de seguir o exemplo de Pedro e João. Somos desafiados a: 

 

COMPARTILHAR Cristo com próximo, pois Ele habita em mim. As minhas ações 

GLORIFICARÃO ao Senhor. CRER e levar outros a crerem. FALAR sempre cheio do 

Espírito. A ORAÇÃO sempre será prioridade na minha vida. OFERTAREI ao meu Deus, 

entendendo que tudo pertence a ELE e EXPERIMENTAREI o Seu poder em minha vida, 

MULTIPLICANDO seu amor, pois sou seu DISCÍPULO! 

 

Como colocaremos em prática estas verdades neste tempo? Vamos compartilhar com nosso PGM e sermos 

Movidos pela graça.  

 

Perguntas para Reflexão: 

 



1. Como podemos comparar a história do paralítico de Atos 3 com a realidade que vivemos hoje? 

Trabalhe com seu PGM a relação da falta de esperança, a vida a margem da sociedade, pessoas que 

precisam e pedem ajuda. Pessoas esquecidas no meio do caminho. 

 

2. Qual deve ser nossa atitude diante dos inúmeros pedidos de ajuda que recebemos neste tempo, 

quando caminhamos pelas ruas e avenidas. Podemos fazer diferença? Como? Como podemos 

compartilhar a Cristo com meu semelhante, indo além de palavras. Precisamos lembrar que há casos 

que precisamos investigar a real necessidade. Há casos que as pessoas querem apenas se aproveitar.  

 

3. Toda a ação dos discípulos teve como resultado um número precioso de pessoas que conheceram o 

Evangelho e reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador, que é a maior necessidade de todo ser 

humano. Como apresentar Jesus às pessoas hoje?  Como falar do amor de Deus para elas neste tempo? 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min): Nesta semana nosso período 

de oração virá depois do período da palavra. Multiplique em duplas e compartilhe com sua dupla de oração 

sua experiência de leitura da Bíblia e oração da semana. 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 nossas principais atividades abaixo: 

 

- CORAL HOPE – Você não pode ficar de fora dos ensaios do nosso coral para apresentação de Natal. Se 

você ainda não está envolvido, fale com o irmão Josimar e participe. Será uma grande benção! Neste sábado, 

excepcionalmente em virtude do feriado não teremos atividades do Coral nem do Instituto Hope. 
 

- PIZZA MISSIONÁRIA – Próximo domingo teremos mais uma edição da PIZZA MISSIONÁRIA em 

nossa igreja. Você poderá saborear uma deliciosa mini Pizza ou levar para casa. Fale hoje mesmo com irmã 

Alessandra Azevedo e faça já sua encomenda. 

 

 - ESCOLA BÍBLICA DISCIPULADORA - A nossa Escola Bíblica Discipuladora esta avançando mais e 

mais e domingo as 17h teremos nosso encontro. Você não pode ficar de fora! Próximo domingo iremos 

aprender sobre a Ceia do Senhor. 

 

- ENCONTRO DA #REDE E ESCOLA DE CRESCIMENTO - Nesta segunda-feira (15/10) teremos mais 

um encontro da #REDE! Você que tem acima de 12 anos não pode ficar de fora. Venha para HOPE as 20h 

vai ser TOOOOP! Esperamos você! E simultaneamente teremos nossa Escola de crescimento. Estaremos 

todos juntos crescendo em Cristo! 

 

- CEIA DO SENHOR – Domingo dia 21/08 teremos a Celebração da Ceia do Senhor. É tempo de trazer a 

memória o sacrifício de Cristo por cada um de nós na cruz do Calvário. Não fique de fora! 

 

- CELEBRAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS – Mobilize todas as crianças do seu PGM para o próximo dia 

21/10. Teremos a Celebração do dia das Crianças. Teremos brincadeiras, historias bíblicas, artesanato e muito 

mais. Vamos juntos convidar e trazer o maior úmero possível de crianças para este tempo de gratidão e 

evangelização discipuladora das nossas crianças. Podemos contar contigo? 

 

- OFERTA MISSIONÁRIA INDIVIDUAL – Queremos lhe convidar a nos próximos dois domingos 

entregar a sua oferta pessoal para a mobilização missionária Movidos pela Graça. Nosso alvo como igreja é 

de R$ 5.000,00. Com a participação de todos poderemos até mesmo ultrapassar. Ore por isso. 

 

- COMPAIXÃO E GRAÇA – Na primeira sexta-feira de cada mês estaremos participando da Missão em 

Ação na Cristolândia. É dia de busca ativa e nós como Comunidade Batista HOPE queremos estar presentes 

e vivendo o princípio de Compaixão e Graça Fale com o Felipe ou a irmã Silvia e tenha mais informações. 

Será uma grande bênção.                                                                                   


