
  

 

 
 

15 – A COMUNHÃO DOS CRISTÃOS 
 

Quebra gelo: Como você se sentia ao ir à igreja quando crianças? Hoje, o que você mais gosta na sua 

igreja? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Ore por todas as pessoas que estão hoje no PGM  

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

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

João 4:24 - Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade". 
 

Tempo da Palavra e Oração (20 min) – Atos 2. 42-47 
 

Temos conhecido um pouco mais sobre o livro de Atos a cada semana, apreendemos que eles eram uma 

comunidade de discípulos voltados para a pratica da oração e da adoração ao Senhor Jesus. No capítulo 2 de 

Atos temos o acontecimento do Pentecostes, ou seja, a vinda do Espírito Santo prometida pelo Senhor Jesus. 

Ele retornaria para o Pai, mas nos enviaria o consolador (Jo 16). Este acontecimento também foi cumprimento 

das palavras de João Batista (Lc. 3.16) e do profeta Joel sobre o derramamento do Espírito (Jl 2.28 e 29). Deus 

tornou sua presença conhecida a aquele grupo de cristãos de modo espetacular.  

Mas no final do capitulo 2, temos Lucas agora narrando como era o dia a dia destes irmãos. Era uma igreja 

recém iniciada, com muitos novos na fé. No primeiro sermão de Pedro aproximadamente 3 mil pessoas se 

arrependeram e reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador. Fruto desta grande experiência de conversão 

e transformação, houve unidade entre os irmãos. Veja como Lucas descreve esta igreja e logo depois vamos 

as perguntas de reflexão:  
 

“E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 

Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos 

apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas 

propriedades e bens, e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E 

perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com 

alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o 

Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos.” Atos 2.42-47 
 

Perguntas para Reflexão: 
 

01 – A seu ver, porque estas pessoas gostavam de estar juntas, reunidas? 
 

02 – Se você fosse convidado a fazer parte desta comunidade, qual seria a sua reação? Qual seria a sua 

resposta? 
 

03 – Qual foi a experiência mais parecida com a comunhão do livro de Atos que você já vivenciou? 

Compartilhe com o grupo. 
 

04 – Como podemos ser uma igreja atraente nos dias de hoje, onde as pessoas desejam estar e servir ao Senhor 

com alegria? 

 

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

• Compartilhe com sua dupla de Oração os nomes que você já anotou em seu cartão Alvo de Oração e ore 

pela transformação destas vidas. 
 

• 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.  
 


