
 

 

01 – TUDO EM COMUM 

Quebra Gelo – EU QUERO UM BIS! Compartilhe com cada participante do encontro um 
BIS (Chocolate). A ideia e que cada um possa abrir calmamente o chocolate e depois 

saborear calmamente. Após este tempo, peça para cada um compartilhar uma experiência 
preciosa que gostaria de viver novamente e com mais intensidade neste ano que se inicia. 

O que você deseja um BIS? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
- Ore ao Senhor pela vida do nosso Pr. Fabrício e por toda a liderança de sua igreja; 

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

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) – “Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo 

em comum. ” Atos 2.44 
 

  Com grande alegria nesta semana retomamos nossa caminha de casa em casa. Como 
Comunidade Batista Hope temos em nosso DNA o sonho de uma igreja onde a palavra 

“comunidade” é muito mais do que o nome, mas uma experiência de cada pessoa que 
faz parte dela. Uma igreja em que as pessoas sejam acolhidas e encorajadas a ir mais 

longe na caminhada com Cristo. Por isso, buscamos incessantemente retornarmos aos 
princípios do Novo Testamento, como nos ensina Atos 2:44 - “Todos os que criam 

estavam unidos e tinham tudo em comum.” 
 Olhamos para o passado e nos deparamos com a Igreja de Jesus Cristo que vivia em 

Jerusalém, como menciona o editor da Bíblia do Discipulado: “Do centro de Jerusalém a 

qualquer parte do centro dos muros da cidade não havia mais do que sete quarteirões. A 
convivência e a profunda preocupação com as necessidades mútuas foram multiplicadas 

pelo fato dos convertidos morarem bem próximos. ” – Que desafio temos nós a quase dois 
mil anos depois resgatarmos em pleno mundo urbano o “ter tudo em comum”. É para isso 

que somos chamados a vivermos como Igreja de Jesus. 
 Sermos igreja de todos os dias e vivermos em comunidade e em busca do “tudo em 

comum” mesmo em um presente século de tanta individualidade, alegrias, tristezas, 
necessidades, recursos, ameaças, o coração tinha  tudo em comum. Necessitamos todos 

os dias repensarmos quem somos como Igreja e sempre nos voltarmos para uma vida mais 
relacional e comunitária. Afinal, somos chamados para isso e essa será a maior 

demonstração do evangelho que professamos. Jesus já nos disse Jesus: “Com isso todos 
saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros". 

João 13:35 
 

Vamos as Perguntas para Reflexão: 
 

1 – Qual foi uma das maiores expressões de unidade da família de Deus que você já viu? 

Compartilhe 
 

2 – O que nos impede hoje de pensarmos e agirmos como a Igreja Primitiva?  
 

3 – O cuidar das necessidades uns dos outros (At. 2.44.e 45) foi um idealismo romântico 
da Igreja Primitiva ou é o propósito de Deus para nós como Igreja hoje? 
 

4 – Para você individualmente e para nosso PGM, quais são as implicações destas verdades 

para esta semana? 
 
 

 

DESAFIO DA SEMANA: O desafio desta primeira semana, está em buscarmos caminhar mais 

próximos uns dos outros. Que tal marcar com um amigo ou uma família do seu PGM um tempo 

juntos em comunhão. Não saia do encontro do seu pequeno grupo sem deixar marcado com 

alguém. Excelente encontro! 



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. 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: 
 

- INSTITUTO HOPE - Queridos irmãos, com alegria, a partir do dia 15/02 começaremos 
nossas atividades do Instituto Hope - O objetivo deste instituto é proporcionar a nossa 

igreja/comunidade formação musical além de outros cursos que teremos a partir deste 
próximo sábado. Você que sempre sonhou em tocar: violino, flauta, clarinete, saxofone, 

trompete, trombone ou outro instrumento de orquestra chegou esta grande oportunidade. 
OU ainda você deseja participar do Curso de Ballet? Será uma grande bênção e você não 

pode ficar de fora! 
 

- ESCOLA BÍBLICA DISCIPULADORA – Domingo é dia e EBD. Venha crescer na Palavra! 

Próximo domingo, as 17h teremos mais um encontro do Módulo I da nossa Escola Bíblica 
Discipuladora – Panorama do Novo Testamento. Temos crescido a cada domingo 

compreendo verdadeiramente o que é o Novo Testamento e as verdades contidas nas 
Escrituras.  
 

- ENCONTRO DE INTERCESSÃO - Toda terça-feira às 5h estamos em nossa Igreja de 

joelhos buscando e clamando ao Senhor! O Senhor disse a Jeremias: “Clama a mim, e 
responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes.” 

Jeremias 33.3. Tem coisas que só iremos conhece quando nos dispomos a buscar ao 
Senhor de maneira mais intensa. Você deseja crescer? Te esperamos às 5h na próxima 

terça-feira na HOPE! 

 

 


