
 

 

25 – BEM ACOMPANHADO 

Quebra Gelo: Se você tiver uma tarefa desafiadora para realizar em que precisa de muita ajuda, quem você 

chamaria para te ajudar?  
 

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 

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

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

de oração virá antes 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 Palavra (20 min): “18 Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: — Toda a autoridade me 

foi dada no céu e na terra. 19 Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome 

do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 20 ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a 

vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos.” - Mt 28.18-20 
 

 Uma das mais belas afirmações das Escrituras, foi uma promessa dada por Jesus aos seus discípulos 

pouco tempo antes de subir aos Céus – “E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos” – Mt 

28.20b. Que promessa extraordinária. Promessa essa que vem logo depois de uma ordem: “vão e façam 

discípulos de todas as nações”. Ou seja, no cumprimento da missão nós não estaremos sozinhos. 
 

 No entanto, de que maneira o Mestre estará conosco todos os dias? Ele nos responde em João 14.16 a 

18: “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o 

Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece; vós o conheceis, 

porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros.” 
 

 O Espírito Santo de Deus é o nosso consolador, ou seja, quem está ao nosso lado para nos confortar e 

nos aconselhar. Ele é a nossa companhia. Ele é a presença de Deus em nós, o Selo do Senhor em nossas vidas, 

como bem afirma Paulo em Efésios 1.13 e 14: “em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da 

verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da 

promessa; o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.” 

– Ele é o nosso GPS, o nosso guia como nos ensina João 14.13 – “quando vier, porém, o Espírito da verdade, 

ele vos guiará a toda a verdade; porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos 

anunciará as coisas que hão de vir.” 
 

Diante destas verdades podemos ter a certeza que: 

 Não estaremos sozinhos no Caminho; 

 Não precisamos ter medo na jornada; 

 A promessa da sua presença é para sempre. 

Mateus começa seu livro falando do “Emanuel” – Deus conosco (1.23). Ele termina falando desta 

promessa sublime, declarando que o Senhor está conosco até o final da história. Jesus Cristo é o Emanuel – 

Deus conosco - “E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos” – Mt 28.20b. 

 

Perguntas para Reflexão: 
 

1 – Você já se sentiu só mesmo rodeado por pessoas? Como foi esta experiência 
 

2 – O Senhor Jesus nos fez uma promessa aos Seus discípulos: “E eis que estou com vocês todos os dias até 

o fim dos tempos” – Mt 28.20b. O que essa promessa significa saber que nesta jornada diária você não está 

sozinho? 



 

3 – Ao me tempo que Jesus fez promessa Ele também deu uma ordem para todos nós: “Façam discípulos”. 

O que você tem feito para cumprir esta ordenança. Como tem sido esta experiência?  

 

4- Fazer discípulo não é uma tarefa fácil, mas, Ele promete estar conosco todos os dias, em todos os momentos. 

Ele nos ajudará no cumprimento desta missão. Agora, vamos parar por alguns minutos e cada um vai orar ao 

Senhor agradecendo por Sua promessa e pedindo ajuda para fazer discípulo .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo de Multiplicação (5 min): Estimule seu PGM para convidarmos amigos para o próximo encontro. 

Peça um irmão que ore por estas vidas e por todos os participantes, para que tenhamos ousadia em convidar. 
 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 

 

 

 

                                                                                           

#DESAFIO DA SEMANA 
Durante esta semana, busque anotar o nome e orar por 3 pessoas dos seu círculo 

íntimo de relacionamento que não conhece a Jesus ou está afastado dos caminhos 

do Senhor.  

 


