
 

 

 

12 – CAINDO NA SIMPATIA DO POVO 
 

  

Quebra gelo: Quem é a pessoa que você conhece e a considera muito simpática? Compartilhe um pouco sobre 

ela com seu Pequeno Grupo. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min)   
 

• Ore por todas as pessoas que estão presentes hoje no Pequeno Grupo Multiplicador.  

• Conheça cada visitante e ore pela vida e família deles.  
 

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

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

Tempo de Multiplicação (5 min): Peça a cada participante do seu PGM que compartilhe o nome de 3 amigos 

que poderia ser convidado e participar do nosso PGM. Peça alguém par aa notar todos os nomes em uma folha. 

Após todos falarem, peça um irmão que ore por estas vidas e por todos os participantes, para que tenhamos 

ousadia em convidar. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – Atos 2.42-47 - 42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, 

no partir do pão e nas orações. 43 Em cada alma havia temor; e muitos prodígios e sinais eram feitos por 

meio dos apóstolos. 44 Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45 Vendiam as suas 

propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha 

necessidade. 46 Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam 

as suas refeições com alegria e singeleza de coração, 47 louvando a Deus e contando com a simpatia de 

todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. 

 No último domingo fomos grandemente abençoados em poder ouvir a nossa missionária Noêmia 

Cessito e o Pr. Walmir Andrade. Fomos impactados pelos desafios missionários de alcançarmos as pessoas 

que estão ao nosso redor e irmos até os confins da terra. Como bem nos ensina a Palavra de Deus em Atos 1.8 

– “Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em 

Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra". 

 Fomos impactados com o texto de Atos 2.42-47 onde aprendemos sobre a radiografia da Igreja no 

Novo Testamento. Uma igreja exemplar, que se movia em busca de cumprir o propósito de Deus onde ela se 

encontrava. Uma igreja onde os relacionamentos eram visíveis e Cristo era glorificado através da vivencia 

mutua entre os irmãos. O evangelho era muito mais que uma cartilha ensinada, era um estilo de vida. 

Eles tinham o prazer de vivenciar o que Salmista expressa no Salmo 133.1 – “Oh! quão bom e quão suave é 

que os irmãos vivam em união.” 

 Eles tinham intimidade com o Pai através da oração. Era uma igreja que se movimenta no poder de 

DEUS experimenta sinais, prodígios e maravilhas. No entanto, o maior sinal, o maior milagre experimentado 

por nossos amados irmãos foi o amar um ao outro. O Amor faz toda a diferença na vida de qualquer ser 

humano. O Amor transforma, o amor resgata, ele cura as feridas, traumas, temores.... Quando amamos e 

somos amados conhecemos novos patamares em nosso relacionamento com o Deus e com o próximo. 
Diante de toda esta realidade, esta é uma verdadeira comunidade. “44 Todos os que criam estavam juntos e 

tinham tudo em comum. 45 Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à 

medida que alguém tinha necessidade.” 

 Interessante que como resultado de toda esta unidade entre os irmãos, quem estava do lado de fora, 

começou a ser impactado com este precioso testemunho. Diariamente perseveravam unânimes no templo, 

partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a 

Deus e contando com a simpatia de todo o povo.” – AIgreja de todos os dias que caiu na graça do povo. Fruto 

desta preciosa experiência: “o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos.” – Vamos 

compartilhar com nosso pequeno grupo hoje, sobre o desafio de resgatarmos este estilo de vida como igreja 

de Jesus neste tempo. 

 



Perguntas para Reflexão: 

1 – Compartilhe com seu pequeno grupo, qual foi a experiência de comunhão mais parecida com descrita no 

livro de Atos que você já vivenciou? 
 

2 – Ao seu ver, por que temos dificuldades de experimentarmos com profundidade nossos relacionamentos 

como era na igreja do Novo Testamento? Comente.  
 

3 – Que aspectos da igreja primitiva você mais deseja para sua igreja e para seu pequeno grupo? Compartilhe 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) 
 

Multiplique em duplas (homens com homens e mulheres com mulheres) e compartilhe com sua dupla 

de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da sua semana. De preferência, vamos 

estabelecer duplas de oração. 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 o Encontro de Sábado 21/04 – Dia da Visão. 

Pergunte também ao seu PGM quem deseja se tornar membro da HOPE. Quem manifestar este desejo, 

fale sobre o encontro para novos membros no dia 21/04 no Espaço Hope as 16h. Este encontro tem por objetivo 

compartilhar sobre como é a Comunidade Batista HOPE e como é todo o seu funcionamento.  

 

 

AVISOS IMPORTANTES 
 

  

#DESAFIO DA SEMANA 
Durante esta semana, o nosso desafio semanal, será ligar para a pessoa com quem iremos ter nosso 

tempo de oração e novamente buscar saber como ela está? Investir alguns minutos batendo um 

bom papo e orando com ela. 


