
 

 
07 – FAZENDO A DIFERENÇA 

Quebra Gelo – Que passo corajoso você pretende dar esse ano? Começar um namoro? Cantar um solo? Liderar 

um PGM?  Começar uma nova carreira? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

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

- Ore por um amigo que você gostaria de ter com você aqui no 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) – 13 Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e 

incultos, ficaram admirados; e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. 14 Vendo que o homem que 

havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário.” Atos 4. 13 e 14 
 

 “Deus usa pessoas simples para obras extraordinárias” – Este foi o tema da primeira mensagem 

ministrada no último domingo por nosso pastor Fabricio Freitas. Domingo foi o início da série #Fazendoadiferença. 

Esta série vai trazer aos nossos corações o desafio de sermos bênçãos na vida do nosso próximo. Desde Abraão 

somos chamados para abençoar: “1 O SENHOR disse a Abrão: — Saia da sua terra, da sua parentela e da casa 

do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. 2 Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e 

engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção! 3 Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele 

que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra.” Gn 12 1-3.” No entanto, muitas vezes 

achamos que não somos capazes, não temos um chamado, um curso ou até mesmo compreendemos que isso não para minha 

vida. No entanto, a Bíblia e clara em nos dizer que temos um chamado como povo de Deus para abençoar as pessoas que 

estão ao nosso redor onde Deus nos colocou. Seja uma benção! 

Aprendemos através da história de Pedro e João em Atos capítulo 4. 3-10, que eles compreenderam muito bem a 

oportunidade de abençoarem o outro. Eles abençoaram muitas vidas, dentre elas o coxo que pedia na porta do templo: 3 

Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. 4 Pedro, fitando-o, juntamente 

com João, disse: — Olhe para nós! 5 Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. 6 Pedro, porém, lhe 

disse: — Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-

se e ande! 7 E, pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se 

firmaram; 8 e, dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. 

9 Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, 10 e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, 

assentado à Porta Formosa do templo; e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. 

Fruto desta ação abençoadora eles foram perseguidos e presos. Mas diante dos líderes judeus, Deus os permitiu mais 

uma vez testemunharem de maneira muito preciosa acerca de Jesus e do seu ministério. Pedro testemunhou com tanta 

autoridade e ousadia que isso impressionou os lideres judaicos: 13 Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que 

eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados; e reconheceram que eles haviam estado com 

Jesus. 14 Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário.” Atos 

4. 13 e 14 – Como Deus usa pessoas simples para obras extraordinárias. 

Com esta ação aprendemos que para fazermos a diferença e sermos instrumentos de bênçãos na vida de 

outros precisamos: 
 

 Ser ousados – Pedro foi extremamente ousado. Essa ousadia não foi fruto de uma coragem humana, mas sim 

de um home cheio do Poder de Deus. Atos 4. 13 nos diz: “Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que 

eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados;” – Nós precisamos dia após dia sermos cheios do 

Espírito Santo de Deus e assim termos a autoridade dada por Deus que faz diferença na vida do outro. 
 

 Termos autoridade – A autoridade dos discípulos veio do testemunho de transformação. Os líderes judaicos 

“reconheceram que eles haviam estado com Jesus.” É muito fácil reconhecer uma pessoa que anda com Jesus. 

Somos desafiados todos os dias através da nossa mudança radical de vida, as pessoas ao nosso redor 

enxergarem Jesus em nós. O nosso maior testemunho e como as pessoas enxergam nossas vidas antes e depois 

de conhecermos a Jesus. 
 

 Compartilharmos uma mensagem – Pedro nesta oportunidade ele não perdeu tempo. Ele compartilhou a 

maior mensagem de todos os tempos, a mensagem da ressurreição. “- Autoridades do povo e anciãos, 9 visto 

que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi 



curado, 10 saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a 

quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está 

curado na presença de vocês. 11 Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a 

ser a pedra angular. 12 E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum 

outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos” Atos 4. 8-12 
 

Vamos as Perguntas para Reflexão: 
 

1 – Se você fosse Pedro ou João como se sentiria se fosse preso por servir a Jesus? 
 

2 – Os discípulos enfrentaram grandes desafios para pregar o Evangelho. Qual a sua maior dificuldade em 

compartilhar a sua fé com seus amigos e parentes? 
 

3 – As pessoas reconheciam que Pedro e João andaram com Jesus. Suas vidas testemunhavam isso. Como hoje as 

pessoas podem saber que andamos com Jesus, ou seja, que somos verdadeiramente seus discípulos? 
  

4 – Compartilhe o nome de três pessoas que são do seu relacionamento que você gostaria de compartilhar o 

evangelho com elas e ter essas pessoas com você aqui nesse PGM? 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 terceiro livro da Bíblia – Levítico e iniciarmos 

a leitura de Números. Como Igreja estamos a cada semana avançando na leitura da Palavra de Deus. Este ano 

assumimos o compromisso de lermos a Bíblia toda. Venha conosco nesta jornada de fé! Vem com a gente! 
 

- ESCOLA BÍBLICA DISCIPULADORA - Quem é Jesus Cristo a partir dos testemunhos dos capítulos 1 e 5 de 

João? Venha crescer na Palavra participando da EBD – Escola Bíblica Discipuladora! Próximo domingo, as 17h 

cresceremos estudando mais lição do "Ser Discípulos" - Aula 8 – O Ser de Cristo: A identidade e as atribuições 

de Jesus Cristo - Esperamos você! 
 
 

 

 

 
 
 

DESAFIO DA SEMANA 
Esta semana ore fervorosamente pela transformação dos seus três amigos e peça ao Senhor a 

oportunidade de testemunhar de Cristo a eles. 

 

 


