
 

 

 

18 – UMA VIDA AFINADA COM DEUS 

Quebra Gelo – Compartilhe com o seu PGM o hino ou a música cristã que marcou a sua vida.  
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

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

- Ore por um amigo que você gostaria de ter com você aqui no PGM 
 

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) – “Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos 

verão isso e temerão, e confiarão no Senhor.” - Salmos 40:3 

No último domingo fomos grandemente abençoados por nossa área de adoração com a celebração: “Nossos 

Hinos, Nossa História.” Como igreja tivemos a alegria de recordarmos de canções extraordinárias que marcaram 

nossas vidas ao longo da nossa caminhada cristã. Somos gratos a Deus por toda a nossa área de adoração que não 

tem medido esforços para que nós, como Igreja, louvemos ao Senhor em espírito e em verdade. 

Quando participamos de uma celebração como a do último domingo, não podemos esquecer que o nosso 

Deus é o criador de tudo. Ele criou a música e presenteou com diferentes habilidades, homens e mulheres, para 

servirem a Ele através dos seus dons e talentos. Quando olhamos para as Escrituras, aprendemos que a música tem 

por objetivo o louvor ao nosso Deus que é grande e santo, único digno de toda a adoração. Isso é tão importante 

em nossa história como o povo de Deus, que nas Escrituras temos um livro de Salmos, ou seja, um livro de canções 

extraordinárias que expressam a adoração do seu povo. Por isso o salmista nos mostra que Deus nos deu a música 

para adorá-lo e tornar seu nome conhecido as outras nações: “Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de 

louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor.” - Salmos 40:3   
A música é um presente de Deus para que possamos nos alegrar em sua presença. As canções podem ser 

mais solenes para nos levar a uma reflexão ou alegres para expressar a gratidão que há em nossos corações. No 

contexto de Israel muitos eram os instrumentos usados, instrumentos diferentes de sopro, de cordas e de percussão, 

cantavam e até dançavam na presença de Deus!  Agora uma reflexão que precisamos fazer, passa 

intencionalmente por uma seguinte pergunta: Se a minha vida fosse uma canção, ela estaria afinada ou desafinada? 

Como anda a pauta da minha história de vida? As canções que são produzidas com o meu modo de viver elas estão 

afinadas e glorificam a Deus, ou minha vida verdadeiramente anda desafinada? 

 As vezes em nossa caminhada nos como um instrumento também perdemos a nossa afinação. Nossa vida 

passa a emitir acordes e notas que jamais glorificam a Deus. Precisamos todos os dias deixar Deus nos afinar para 

que sempre tenhamos um som que agrade ao Senhor e Ele seja glorificado através de nossas vidas. Que sejamos 

uma bela canção para que outros sejam impactados com as notas da nossa história.  

Ser afinado não é um processo fácil, as vezes estica dali, estica daqui, e muitas vezes precisamos ser 

moldados pelo Senhor. Se as cordas de um instrumento falassem, com toda certeza reclamariam na hora da 

afinação, mas Deus que afinar as nossas vidas todos os dias para que melhor o sirvamos em sua obra. Por isso 

aguente firme e se submeta a Deus e seja uma bela canção que abençoa vidas! Vamos as nossas perguntas de 

compartilhamento! 
 

1 – Se você fosse um instrumento, qual gostaria de ser e porquê? 
 

2 – Quando pensamos em uma vida afinada ou desafinada, como nos enxergamos hoje? Minha vida tem andado 

no tom certo ou não? Porque facilmente saímos do tom que Deus tem para nós? Compartilhe.   
 

3 – “Ser afinado não é um processo fácil, as vezes estica dali, estica daqui, e muitas vezes precisamos ser 

moldados pelo Senhor.” – Por que na maioria das vezes não gostamos de ser afinados por Deus? Por que 

preferimos estar no tom errado, ao contrário de passar pela afinação do Senhor? 
 

4 – Muliplique o seu PGM em duplas de Oração, e compartilhe com seu amigo de oração, em qual area da sua 

vida voc~e gostaria de ser afinado pelo Senhor nesta semana? E tempo de orarmos e cuidarmos uns dos outros. 



 

 

 

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

 

- ENCONTRO DE CASAIS - No dia 12 de junho a Comunidade Batista Hope também vai celebrar o amor, com 

um precioso encontro de casais em uma noite muito romântica. Convide os casais do seu PGM, faça já sua 

inscrição, dia 12/06 as 20h na HOPE. Informações com a irmã Sílvia.  
 

- DIA DA FAMÍLIA HOPE - Marque já na sua agenda 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!  
 

 

 

EVANGELHO DE JOÃO – Como estão ao Estudos Bíblicos de João ministrados pelo seu PGM neste 

último mês de Maio? Como foi esta experiência? Foi possível realizar o estudo bíblico com algum Alvo 

de Oração? Aproveite e veja com o seu PGM. Se ainda não realizaram, ainda é tempo de podemos 

desfrutar desta oportunidade. 


