
 

 
 

26 – VIVENDO A MISSÃO 

Quebra Gelo – O Mestre mandou: Em nosso encontro de hoje, devemos pedir para todos ficarem de pé, faça 

um círculo, e explique a dinâmica: 
 

Dinâmica: O líder vai ser o primeiro que irá fazer algo engraçado ou um gesto (ex. Bater Palmas) para que 

todos o imitem. Logo a seguir, a pessoa da direita irá fazer o que o líder fez e outra coisa engraçada ou 

gesto para que todos repitam (Bater Palmas, Abaixar), ou seja, vai adicionando os gestos e atitudes, o terceiro 

faz o que o líder fez, o que o segundo fez e algo novo (Bater Palmas, Abaixar, Gritar Glória a Deus), e assim 

sucessivamente. 

 

Explicação: Paulo diz para sermos imitadores, e sermos imitáveis o que é isso? Temos que ter as mesmas 

atitudes de Jesus, viver como Ele, fazer a obra d’Ele como Ele fez. 
 

 

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. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Nesta semana 

mais uma vez você líder poderá sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 

Tempo da Palavra (20 min): “16 Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e 

André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. 17 Jesus lhes disse: — Venham comigo, e 

eu farei com que sejam pescadores de gente. 18 Então eles deixaram imediatamente as redes e o 

seguiram.” Marcos 1. 16 a 18. 
 

  

Estamos na reta final de mais um ciclo em nosso Pequeno Grupo, estamos chegando ao final da etapa 

do Crescimento. Nesta etapa, o nosso objetivo será nas próximas semana colocarmos em prática tudo o que 

temos aprendido nos últimos 3 meses. É hora de alcançarmos novas pessoas para o Mestre. Assim como Jesus 

convidou seus discípulos a seguirem a Ele e alcançarem novas pessoas, e chegada o nosso tempo como 

Pequeno Grupo Multiplicador de fazermos o mesmo que Jesus fez. 
 

 Jesus chamou homens simples e disse: "Venham comigo, e eu farei que vocês sejam pescadores de 

homens." - Mc 1.17.  Esse é o chamado de cada um de nós - pescarmos de gente. Para isso nos tornamos 

pessoas imitáveis, a ponto de outros que estão ao nosso redor desejarem seguir o Mestre como estamos 

seguindo. Nas próximas seis semanas teremos a grande chance de lançarmos as redes e termos uma grande 

colheita. O segredo está em lançar a rede do lado certo do barco. Precisamos da orientação do Senhor para 

isso. Vamos buscar nEle o direcionamento e daremos os passos em busca dos peixes que Ele tem para nós.  
 

 Pescar homens é muito mais que trazer nossos amigos ao PGM, será a oportunidade de orarmos e 

levarmos nossos amigos a um encontro pessoal com Jesus. Nossa pescaria vai consistir em orar e investir 

tempo com nossos amigos e buscarmos durante todo o mês de agosto termos quando encontros com eles. Jesus 

quando convocou seus discípulos ele o chamou para uma missão, a de pescar homens. E queremos viver esta 

missão assim como eles viveram. Vamos ao nosso compartilhar hoje: 

 

Perguntas para Reflexão: 
 

1 – Você alguma vez já participou de alguma pescaria? Compartilhe sua experiência com seu grupo. 
 

2 – O que vem ao seu coração quando você ouve a expressão: “Pescadores de homens” – Como devemos nos 

portar em nosso dia a dia. 
 

3 – No mês de agosto teremos uma grande oportunidade de pescarmos vidas para o Senhor. Será uma ação 

simples de termos 4 encontros com nossos amigos e assistirmos pequenos vídeos e compartilhar o que 

aprendemos juntos sobre a Palavra que assistiram juntos. Você estaria disposto a estar com ele e assistir estes 

vídeos? Compartilhe. 



 

4 – Como Pequeno Grupo vamos agora preencher a nossa lista de Pesca e orarmos por estas vidas 

intencionalmente para finalizarmos o encontro de hoje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min): Nesta semana nosso período 

de oração virá depois do período da palavra. 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: 

 

 

 

                                                                                           

#DESAFIO DA SEMANA 
Durante esta semana, ore por este amigo que você o colocou o seu nome na lista de 

oração e peça ao Senhor a oportunidade de falar com ele sobre os encontros de 

agosto. 

 


