
 

 

       021 – Tempo de #Recomeços 
 

Quebra Gelo – Compartilhe com seu PGM qual o seu nível de saudade dos encontros presenciais. De o a 10 qual 
é o nível? E porque você deseja tanto estar com seu PGM presencialmente? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

- Ore ao Senhor agradecendo pelo cuidado e a provisão do Senhor de Deus neste tempo de pandemia.  
- Ore pela sua Igreja, pelo seu pastor e pelo avanço da obra de Deus nestes dias desafiadores. 
 
 

Tempo da Palavra (20 min) – “Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do 
SENHOR são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim; renovam-se cada 
manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o SENHOR, diz a minha alma; portanto, esperarei nele.” 
Lamentações 3.21-24 

 

 Meus queridos irmãos, depois de alguns dias de descanso, estamos retornando hoje com nossas 
atividades deste segundo semestre em nossos pequenos grupos. Sabemos o quanto este tempo juntos aqui é 
importante para nossa jornada como Igreja, como discípulo de Jesus e como família HOPE. Louvamos a Deus 
pela vida de cada um que está conosco hoje. Nosso maior desejo é nas próximas semana termos a grande 
alegria de retornamos com nossos encontros presenciais. Isso vai depender de cada PGM em oração e 
avaliando cada contexto. Vamos continuar em oração e cuidando uns dos outros. 

 Neste nosso encontro de recomeços, queremos trazer a memória e em nossos corações este texto tão 
conhecido do profeta Jeremias: “Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do 
SENHOR são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim; renovam-se cada 
manhã. renovam-se cada manhã. A minha porção é o SENHOR, diz a minha alma; portanto, esperarei nele.” 
Lamentações 3.21-24 – Este é um tempo em que devemos como pequeno grupo agirmos como o profeta. Termos 
os nossos corações cheios de esperanças no Senhor. Por mais desafiadores que sejam os dias, não podemos 
nos abater. Devemos todos os dias nos recordarmos das misericórdias do Senhor que não tem fim e se renovam 
a cada manhã. Os dias de Jeremias eram desafiadores, o povo de Deus estava vivendo em pleno cativeiro e a 
Cidade Santa estava desolada. Mas Jeremias tinha uma profunda convicção, do Senhor viria o socorro. Então 
Jeremias nos faz lembrar de alguns pontos muito importante para este momento de nossa história: 

 As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos consumidos; - é interessante um comentarista 
dizer: “nós não somos consumidos por que a suas misericórdias não tem fim. A compaixão de Deus não 
se esgota. Naquele momento o povo tinha pecado, estava longe dEle. Então aprendemos que a ira de 
Deus contra o povo iria terminar, porque a sua compaixão não tem fim. 

 Renovam-se cada manhã; - O amor de Deus fará raiar uma manhã de salvação a cada dia. 

 A minha porção é o SENHOR, diz a minha alma; - Os sacerdotes e levitas não tinham porção na 
distribuição das terras, eles tinham o senhor como sua porção. Eles eram totalmente dedicados e Ele. 
Somos chamados a este tempo sermos totalmente dependentes dEle. E se temos o Senhor do que mais 
necessitamos? 

 Devemos esperar nEle. Por isso nEle concentra-se toda a nossa fé, toda a nossa esperança! 

Ao aprendermos esses preciosos ensinamentos, vamos compartilhar. 

1 – Compartilhe com seu PGM, quais foram as suas lições de crescimento neste tempo de pandemia? Como o 
COVID19 tem te levado a maturidade?   
 
2 – Jeremias nos ensina que “devemos esperar nEle.”  Como você tem lidado com esta verdade nestes dias? 
Você está conseguindo colocar em prática este conselho ou não? Por quê? 
 
3 – É mais fácil vencer um desafio quando estamos juntos. Como, efetivamente, nosso PGM pode orar por você? 
 
 
 
 
 
 
 

DESAFIO DA SEMANA: Colocar em pratica a vida de oração mais consistente. 

Adote um irmão como o seu companheiro de oração pelos próximos sete dias. 

Usando o telefone ou até mesmo presencial (se possível), tenha um tempo com 

ele de compartilhamento e oração até o próximo encontro. 



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

Este é um momento muito precioso neste nosso primeiro encontro do semestre. Tenha um tempo de 
compartilhamento com o seu PGM sobre a possibilidade de um retorno presencial. Compartilhe e ore por este 
processo de retorno. Lembrando que precisaremos ao retornarmos presencialmente, termos nossos encontros 
em um local amplo, onde o distanciamento possa ser praticado, uso da máscara, álcool em gol e as meditas de 
segurança que todos nós temos colocado em pratica em nossa caminhada neste tempo de pandemia. Ore e 
compartilhe com o seu PGM sobre este tema. 
 
Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
 
HOPE TV - Já está a sua disposição através do nosso canal no Youtube diversos vídeos para o seu crescimento 
espiritual. Clique agora em nosso canal, faça a sua inscrição e não esqueça de ativar o sininho. 
www.youtube.com/hopecomunidadebatista  
 
AGOSTO: MÊS DA JUVENTUDE – Ore pela juventude de nossa Igreja. Adote um jovem ou um adolescente em 
oração. No sábado dia 22/08 as 19h teremos uma LIVE DE ADORAÇÃO com toda a nossa juventude. Será um 
tempo de muito abençoador. Marque já na sua agenda. 
 
RETORNO DAS ATIVIDADES DOMINICAIS – Tenha um tempo de oração com o seu PGM por este novo tempo 
em nossa vida como Igreja. Queremos a partir do domingo 23/08 retornarmos com nossas atividades dominicais. 
Respeitando todas as normas da Secretaria da Saúde do GDF e aplicando as práticas deste tempo, vamos 
gradativamente poder receber nossos amados irmãos. Como o novo decreto do Governo do DF podermos receber 
irmãos acima de 12 anos e que não esteja dentro do grupo de risco. Nos próximos dias estaremos compartilhando 
uma escala dos PGMs e como será este nosso retorno presencial em nosso templo. O mais importante hoje é 
orarmos por este novo momento. 
 
ENCONTRO PINK – Nesta sexta-feira às 20h nossa rede de Mulheres terá mais uma edição do Encontro PINK. 
Você minha irmã não pode ficar de fora. Convide uma miga e venha estar conosco no aplicativo Zoom. Deus tem 
uma Palavra de Renovo para o seu coração. 
 
COVID 19 - Irmãos continuemos firmes em oração suplicando ao Senhor pelo fim de todo este tempo desafiador 
para todos nós.  Ore pelos enfermos, por cura. Ore por consolo aos enlutados e por proteção a todos nós. Em 
especial, irmãos que estão na linha de frente, trabalhando nos serviços essenciais.  
 

 

 

http://www.youtube.com/hopecomunidadebatista

