
 

 
 

01 – HOSPITALIDADE 

Quebra Gelo – Compartilhe com o seu PGM quais são suas expectativas para 2019? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore agradecendo ao Senhor por você fazer parte deste PGM 

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

- Ore pedindo ao Senhor que o ano de 2019 seja um ano de grandes realizações para a glória de Deus! 
 

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) – “Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação.” 1ª Pedro 4.9 

  Que alegria podermos retornar com as atividades dos nossos Pequenos Grupos Multiplicadores em 2019. 

No último final de semana, iniciamos a Série: Compreendendo nosso DNA. Nosso DNA como Igreja de Jesus, são 

características que nos relaciona com Cristo. São as marcas de Cristo que serão identificadas em nós como Igreja. 

Quais seriam então nossas características como Comunidade Batista HOPE. Começamos pela Hospitalidade. 

 O dicionário define hospitalidade como Ação ou efeito de hospedar; hospedagem. Característica da pessoa 

hospitaleira; qualidade do lugar em que há boa acolhida. Ao olharmos para a Igreja de Jesus no Novo Testamento, 

a hospitalidade é uma marca evidente da vida cristã. Ela está na lista de qualificações dos líderes da igreja (1ª 

Timóteo 3.2; Tito 1.8). Paulo e Pedro nos apresentam a hospitalidade como uma ordem e uma expressão de amor 

(Romanos 12.13 e 1ª Pedro 4.9). Romanos 12. 13 nos diz: “Ajudem a suprir as necessidades dos santos. 

Pratiquem a hospitalidade.” A palavra “hospitalidade” no grego significa “amor pelos estranhos”. Na expressão 

“praticai a hospitalidade” (Rm 12.13), Paulo está nos convidando a buscar relacionamentos com pessoas que estão 

em necessidade, e esta não é uma tarefa fácil. 

O significado de hospitalidade no contexto bíblico vai além de ser um bondoso anfitrião ou abrir nossos 

lares para convidados. Fomos desafiados a compreender e viver a seguinte verdade: “Hospitalidade é acolher o 

próximo a partir do seu coração.” Então a partir da pergunta: Como viver a Hospitalidade entre nós? Nos 

aprendemos que: 

 

 SOMOS DESAFIADOS A ACOLHER O OUTRO EM AMOR 

 NÃO RECLAMAR 

 

Afinal como aprendemos com a frase de Waylon Moore: “O amor pode até ser descrito em palavras, 

mas só pode ser demonstrado com a vida” 
 

 Vamos as Perguntas para Reflexão: 

1 – Compartilhe com o seu PGM, é fácil para você praticar a Hospitalidade? 
 

2 – “Hospitalidade é acolher o próximo a partir do seu coração.” – O que você compreende como acolher com 

o coração? Compartilhe. 
 

3 – Jesus é o nosso maior exemplo de acolhimento e hospitalidade. De que maneira, neste tempo podemos ser 

semelhantes a Jesus exercendo a hospitalidade e um acolhimento que faça diferença na vida das pessoas?  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DESAFIO DA SEMANA 

De que maneira, nesta semana, nosso PGM pode ter atitudes de acolhimento e hospitalidade para com 

todos que estão chegando? Compartilhe e marque as ações juntos! 



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 09/02 começaremos nossas atividades do 

Instituto Hope - O objetivo deste instituto é proporcionar a nossa igreja/comunidade formação musical além de 

outros cursos que teremos mais à frente. Você que sempre sonhou em tocar: violino, flauta, clarinete, saxofone, 

trompete, trombone, violão e teclado, chegou esta grande oportunidade. Entre agora em contato com o nosso 

Ministro de Música, irmão Josimar Barbosa (61) 98609 9501 e faça sua inscrição. 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 o terceiro encontro do Módulo I da nossa Escola Bíblica Discipuladora - O ser 

responsável: Os humanos antes da queda e suas responsabilidades no Éden. Venha está conosco as 17h deste 

domingo. Esperamos você. Venha estudar este módulo conosco! 

 

 - BUSCA ATIVA - Sábado, dia 16/02, as 15h tem alguém esperando por você! Viva uma experiência 

extraordinária, ser benção na vida de alguém. BUSCA ATIVA na Cristolândia DF. Nossa Igreja estará presente e 

você não pode ficar de fora! 

 

 

 

 

 


