
 

 

02 – VIDA EM COMUNIDADE 

Quebra Gelo – Forme uma roda, faça a seguinte pergunta “Se sua vida tivesse um 
filme, qual seria o nome desse filme?”, de um pouco de tempo para que todos pensem 

e reflitam, as respostas vão ser incríveis e bem proveitosas. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
- Ore ao Senhor por cada casa hospedeira e cada líder de PGM da nossa Igreja; 

- Ore agradecendo ao Senhor por você fazer parte de um Pequeno Grupo Multiplicador; 
 

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) – “Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo 

em comum. ” Atos 2.44 
 

  Precisamos de vida comunitária além do templo. Jesus visitou ao menos 12 casas 
durante o período que esteve na terra. Nas casas Ele comeu com pecadores, curou doentes, 

amou os rejeitados, fez milagres e muitas outras coisas. O seu PGM é um lugar de encontro 
com Jesus, fomos chamados a ter uma vida em comum no templo e nas casas. 

Vemos que em seu ministério Jesus foi a maior exemplo de alguém que se importava 
com relacionamentos além do templo. Cristo liderou o seu PGM, mesmo em meio a uma 

multidão que o seguia. Por cerca de três anos e meio, Jesus foi um líder de PGM. Primeiro 
em um grupo protótipo de 12 pessoas (Luc 6.12-16) e teve outro PGM ainda menor com 3 

dos discípulos (Luca 9.28 e Mc 14.32-33). Ao vivermos em uma Igreja em PGM 
regularmente, semana após semana, compreendemos que: 1. Crescemos no entendimento 

do serviço cristão; 2. Compartilhamos alegrias e dores como uma verdadeira família da fé; 

E sobretudo de casa em casa: 3. Fortalecimento de relacionamentos e 4. multiplicação de 
discípulos.  

Verdade é que os seres humanos necessitam de intimidade. Sem isso, morremos por 
dentro — ainda que continuemos a nos movimentar exteriormente. O próprio Deus fala de 

modo claro sobre essa necessidade (Gênesis 2.18). Por isso, precisamos fortalecer nossos 
relacionamentos no PGM, vamos estreitando laços, aumentando a intimidade e devemos 

sempre lembrar que temos uma missão! Entendemos claramente que a nossa missão como 
Comunidade Batista Hope é: Multiplicar Discípulos. Lembre-se que este é o nosso Ano do 

Compromisso como Igreja e precisamos ter a alegria de semana após semana com alegria 
participar e se puder abrir as nossas casas para vivermos a vida em comum com todos. 

Para guardar no coração: “As casas não servem para morar; as casas servem para 
amar” - (Pedro Chagas Freitas – escritor português)  

 

Vamos as Perguntas para Reflexão: 
 

1 – Qual a importância de viver de casa em casa na sua vida? Compartilhe 
2 – O quanto o PGM fortalece o seu relacionamento com os outros além do templo?  

3 – Você está disposto no ano do compromisso da nossa igreja multiplicar discípulos 
através de sua casa ou PGM? De que maneira você acha que isso pode ser feito? 

Compartilhe. 
4 – Para você individualmente e para nosso PGM, quais são as implicações destas verdades 

para esta semana? 

 
 

 
 

 

DESAFIO DA SEMANA: O desafio desta segunda semana, está em buscarmos fortalecer 

relacionamentos e cumprir nossa missão de multiplicar discípulos através do nosso PGM. 

Que tal abrir sua casa para um PGM ou convidar amigos para esse tempo semanal 

juntos.  Excelente encontro! 



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. 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: 
 

- INSTITUTO HOPE - Queridos irmãos, com alegria, começaremos nossas atividades do 
Instituto Hope - O objetivo deste instituto é proporcionar a nossa igreja/comunidade 

formação musical além de outros cursos que teremos a partir deste próximo sábado. Você 
que sempre sonhou em tocar: violino, flauta, clarinete, saxofone, trompete, trombone ou 

outro instrumento de orquestra chegou esta grande oportunidade. OU ainda você deseja 
participar do Curso de Ballet? Será uma grande bênção e você não pode ficar de fora! 
 

- TODOS JUNTOS - Uma das características para o avanço do Reino de Deus é sonharmos 
JUNTOS em alcançar a cidade onde Deus nos colocou. “Empenhai-vos pela prosperidade 

da cidade, e orai ao SENHOR em favor dela; porque a prosperidade dela será a vossa 
prosperidade”. (Jr. 29.7) – Como povo batista em Samambaia e região estaremos reunidos 

na Terça-feira (Feriado) dia 25/02 as 19h30min para clamarmos pela nossa cidade. Nós 
amamos a nossa região e queremos ver a nossa cidade transformada pelo poder do 

Evangelho. Cremos que juntos podemos avançar muito diante dos desafios e oportunidades 
que temos aqui no coração do Planalto Central. Pr. Flávio Lúcius (PR) vai estar ministrando 

a Palavra e você é nosso convidado. Venha celebrar a Jesus conosco! 
 

- ENCONTRO DE INTERCESSÃO - Toda terça-feira às 5h estamos em nossa Igreja de 
joelhos buscando e clamando ao Senhor! O Senhor disse a Jeremias: “Clama a mim, e 

responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes.” 

Jeremias 33.3. Tem coisas que só iremos conhece quando nos dispomos a buscar ao 
Senhor de maneira mais intensa. Você deseja crescer? Te esperamos às 5h na próxima 

terça-feira na HOPE! 
 

   


