
  

 

 
 

14 – RECORDANDO A MISSÃO 
 

Quebra gelo: Quem você gostaria que escrevesse a biografia de sua vida? Porque esta pessoa? O que ela 

sabe a seu respeito, que você gostaria que seu PGM soubesse? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Ore por todas as pessoas que estão hoje no PGM  

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

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 

Salmo 149.1 – “Louvai ao SENHOR. Cantai ao SENHOR um cântico novo, e o seu louvor na congregação 

dos santos.” Escolha um cântico ou hino da preferência do seu Pequeno Grupo. 

 

Tempo da Palavra e Oração (20 min) – Atos 1.1-11 – Texto Principal - 1.8 

 

O livro de Atos começa com a história da ascensão de Jesus. Depois de instruir os discípulos para ficarem 

em Jerusalém e esperar pelo dom do Espírito Santo, Jesus foi “elevado as alturas enquanto eles olhavam”. 

Que experiência extraordinária! Pare um pouco e imagine você vivendo esta situação. 

Como aprendemos no nosso primeiro encontro sobre o livro de Atos, nós aprendemos que a primeira ação 

dos discípulos após a assunção de Jesus aos céus, antes de tomarem qualquer atitude, eles vão para o lugar 

mais importante, o quarto de guerra, o lugar de oração. Veja o verso 14: “Todos estes perseveravam unânimes 

em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele.” Como estudamos, os 

discípulos de maneira unanime, buscavam a presença de Deus. Afinal a promessa do consolador estava por 

vir ainda, e assim eles buscam ao Senhor de todo o coração.  

No entanto, nesta últimas palavras de Jesus, tem um versículo que nos chama muito atenção, 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".” – Vamos pensar neste nosso encontro 

sobre estas palavras de Jesus. 

 

Perguntas para Reflexão: 

 

01 - Qual lição principal você aprende neste texto estudado hoje? O grupo quer ouvir você. 
 

02 - A seu ver, por que Jesus deu esta missão a eles, de serem testemunhas a todas as pessoas? Compartilhe 

com o grupo sua opinião. 
 

03 – Invista agora alguns minutos escrevendo o seu testemunho pessoal. Pegue o pequeno formulário e escreva 

a sua história com Cristo. 
 

04 – Compartilhe com o grupo o que mais te chamou atenção enquanto escrevia a sua história. 

 

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

• Ore e invista tempo em sua intimidade com Deus. A Bíblia afirma que Deus está disposto a nos ouvir e 

responder a cada uma de nossas orações, isto mostra seu imenso amor por nós.  
 

• Ore pedindo que Deus ensine a cada membro do PGM a servir a Deus de todo coração 
 

 

Tempo da Igreja (5 min):  Dia 20 vamos Celebrar o Dia do Amigo. Marque já na sua agenda. Convide pelo 

menos um amigo para este dia. 
 


