
 

 
10 – NÃO ESTAMOS SOZINHOS 

Quebra Gelo – Milagres da Bíblia - Esse quebra gelo é muito simples, mas muito edificante. Forme um círculo, 

então faça a seguinte pergunta “se você pudesse estar presente em algum milagre na bíblia, em especial, os 

realizados por Jesus, qual seria? E porquê? Essa dinâmica faz com que os participantes viagem na bíblia e lembrem 

dos milagres feitos por Jesus. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

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

- Ore ao Senhor pelo hospedeiro do seu 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) – 18 Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: — Toda a autoridade me foi dada 

no céu e na terra.19 Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo, 20 ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que 

estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mt 28. 18-20 
  

Estamos vivendo nestas semanas a série “Fazendo a diferença”. Semana a semana estamos como discípulos 

de Jesus sendo motivados a crescermos em Cristo, rumo a maturidade e a multiplicação. Compreendemos no último 

domingo, que em nossa atarefa de fazermos a diferença, nós não estamos sozinhos, Jesus disse em diversos textos 

que teríamos o Consolador e que Ele estaria conosco até os confins dos tempos – “E eis que estou com vocês todos 

os dias até o fim dos tempos.” – Não estamos sozinhos! Ele não nos deu somente uma ordem de fazermos 

discípulos, ele nos deu a garantia da sua presença constante conosco. Por isso Ele é o Emanuel - Deus 

conosco. 
 

 DE QUE MANEIRA JESUS ESTÁ CONOSCO? Jesus estava fisicamente com os seus discípulos até ele 

retornar ao Pai, ou seja, até ele ascender aos céus. A partir de então, ele está presente conosco através do 

Espírito Santo (At.1.4). O Espírito Santo nos foi enviado em cumprimento a promessa de Jesus que jamais 

deixaria órfão seus discípulos - “Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse 

ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse.”  João 14.26 – Paulo 

nos diz que somos Santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em nós (1ª Co 3.16). Em nossa conversão, 

somos selados pelo Espirito Santo: “13 Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o 

evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. 14 O 

Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória”- Ef. 1. 13 e 

14. 
 

 ONDE ELE ESTARÁ CONOSCO? Ele estará conosco no deserto: "O Senhor, teu Deus, te guiou por 

aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de terra seca, em que não havia 

água; e tirou água para ti da rocha pederneira; Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não 

conheceram; para te humilhar, e para te provar, para no fim te fazer bem; Antes te lembrarás do SENHOR 

teu Deus, que ele é o que te dá força " Dt 8.15-17 - No vale: “Ainda que eu ande pelo vale da sombra da 

morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo; o teu bordão e o teu cajado me consolam.” - Sl. 23.4 

- E em toda e qualquer situação: “Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque 

não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.” – Rm 

8.36 – Inclusive quando erramos, o Espirito Santo nos convence e nos leva a mudança: “8 Quando ele 

vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo: 9 do pecado, porque eles não creem em mim; 10 

da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais; 11 do juízo, porque o príncipe deste mundo já 

está julgado.” – João 16. 8-10 
 

 ATÉ QUANDO ELE ESTARÁ CONOSCO? “E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos 

tempos.”  Mt 28.20b 
 

Como é bom ter a certeza que Jesus não nos deu somente uma ordem de fazermos discípulos, ele nos deu a 

garantia da sua presença constante conosco. Por isso Ele é o Emanuel - Deus conosco.  Vamos as Perguntas para 

Reflexão: 
 



1 – Quando ouvimos de Jesus: E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos.” O que vem ao seu 

coração? Compartilhe. 
 

2 – Como você descreveria sua experiência com o Espírito Santo hoje? 
 

3 – Se é o Espírito Santo que convence o ser humano para uma nova vida, e Ele está conosco todo o tempo, por 

que temos tanta dificuldade em compartilhar a nossa fé com nossos amigos e familiares? 
  

4 – Compartilhe com o seu PGM os nomes de três amigos (a) que Deus colocou em sua vida neste momento para 

você fazer a diferença na vida deles. Queremos encerrar o encontro de hoje orando por cada um deles. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) – Este é um momento muito 

precioso e m nossa encontro semanal dos Pequenos Grupos, é tempo de orarmos uns com outros. Multiplique em 

duplas e compartilhe com sua dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da semana. 
 

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

- DESAFIO SEMANAL - Esta semana vamos concluir a leitura do quarto livro da Bíblia – Josué e iniciarmos a 

leitura do livro de Juízes. Venha conosco nesta jornada de fé! Vem com a gente! 
 

- SEMINÁRIO MULTIPLIQUE - Atenção líderes e hospedeiros de PGMs! Próximo final de semana, dias 13 e 

14 de abril na Igreja Batista Central de Taguatinga (DF) vai acontecer mais uma edição do Seminário Multiplique. 

O Pr. Milton Monte vai ministrar o Seminário Multiplique 1 - O que é a Igreja Multiplicadora. Se você deseja 

conhecer e crescer na visão de multiplicação intencional de discípulos marque já na sua agenda. Queremos estar 

com toda a nossa equipe! 
 

- CANTINA MISSIONÁRIA – Neste domingo teremos mais uma cantina missionária, teremos Sanduiche 

Natural após a nossa Celebração HOPE. Além de deliciar um saboroso Sanduiche Natural, você ainda ajudará na 

evangelização dos povos não alcançados. Todo recurso será enviado integralmente para nossa Junta de Missões 

Mundiais ao término da campanha. Vem com a gente! 
 

- CEIA DO SENHOR - Próximo domingo (14/04), como Igreja vamos ter a grande oportunidade de trazer a 

memória todo o sacrifício de Cristo Jesus em dar a sua vida por nós. Na Ceia do Senhor trazemos a memória o 

quanto somos amados por Ele e que breve voltará para buscar sua igreja! 
 

- SANTA CONVOCAÇÃO – “E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na 

brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse; porém a ninguém achei.” - Ez 22.30. - Venha 

estar conosco na Santa Convocação no dia 19/04 – sexta-feira (feriado). Serão 12 horas de busca e intercessão! 

Marque já na sua agenda! Faça a diferença na vida de alguém, orando por ela! Esperamos você! 
 

- ENCONTRO DOS HOMENS - Sábado dia 20/04 no Recanto Lua Nova teremos mais uma edição do encontro 

dos Homens. Será um tempo de crescimento e comunhão entre os irmãos. Faça já sua inscrição! 
 

- NOSSOS HINOS, NOSSA HISTÓRIA - Não podemos negar que a história cristã atual foi escrita com preciosas 

obras musicais que inspiraram os passos de fé de todos os que vieram antes de nós. Não podemos negar a grande 

influência que os hinos causaram em nossa jornada de vida e de nossas Igrejas. Por isso no dia 02 de junho - 18h 

na Comunidade Batista Hope teremos uma preciosa celebração “Nossos Hinos, Nossa História.” – Venha celebrar 

ao Senhor conosco. Marque já na sua agenda! 
 

DESAFIO DA SEMANA 
Não esqueça de durante esta semana compartilhe com estes seus amigos que você tem orado por eles. 

Compartilhe de maneira positiva. O Espirito Santo vai preparar este momento e será uma bênção.  

 

 


