
 

 
 

30 – MOVIDOS PELA GRAÇA 

Quebra Gelo –  
 

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 

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

Tempo da Palavra (20 min): 2 Coríntios 4.15-17 - “Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, 

que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para 

a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, 

interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão 

produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles.” 

 

Durante o mês de setembro o Senhor nos direcionou a falar sobre a maravilhosa graça que se 

manifestou, nos alcançou e comissionou para grandes feitos, não por mérito nosso, mas pela ação do próprio 

Deus por nosso intermédio. Ao sermos alcançados pela graça, que nos envolve e modifica, somos plenamente 

preenchidos e transbordamos para alcançar outros. A marca que adquirimos, ao confessarmos Jesus com 

nossa boca e coração, só ganhará real significado quando, ao amadurecermos, passarmos a semear e 

frutificar. 
Sermos gratos e cheios da graça é compreendermos que fomos resgatados da morte, salvos, 

justificados, reconciliados e apaziguados, e por isso impelidos a participar da realização do projeto de Deus 

para a Terra. Porque Ele primeiro nos amou, nos criou à sua semelhança, e disse que o mais importante é 

amar, nos dando a oportunidade de sermos seus coerdeiros e habitando em nós, somos movidos a ser como 

Ele, que andou entre os gentios, priorizou os excluídos, foi compassivo, nos apresentou um modelo 

incorruptível, nos exortou, ensinou e tem nos capacitado continuamente para servir.  

Só estamos vivos pela benevolência e misericórdia que foram derramadas sobre todos nós na cruz do 

Calvário. Aquele que nos deu a vida nos chama a sermos doadores de vida pela multiforme graça que se 

manifestou e nos transforma de glória em glória e “vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito” (Provérbios 

4.18b). Estamos falando do movimento intencional e sacrificial, de incansavelmente não desprezarmos cada 

oportunidade de anunciar e viver o evangelho para transformar pessoas. Porque somos movidos pela graça 

devemos nos mover aos lugares mais isolados, carentes, miseráveis, abandonados e esquecidos, assim como 

os 4 amigos se moveram em direção ao paralítico o levando até Jesus.  
Que a graça, que um dia nos salvou, mova nosso coração para que sejamos a resposta necessária ao 

clamor de muitas pessoas que estão ao nosso redor, a partir de um compromisso sincero com o avanço da obra 

missionária. Paulo, em carta aos Tessalonicenses, foi capaz de dizer que daria a própria vida além de levar a 

boa notícia que vinha de Deus. Os quatro homens, foram capazes de levar o paralitico até Jesus e vencerem 

todas as barreiras. E você, do que será capaz sendo movido pela graça para boas ações? 

 
Perguntas para Reflexão: 

 

1- Imagine que você está em dia muito quente. Temperatura passando de 40 graus. Saiu de casa cedo, já 

estava andando há mais de 1 hora. Aí você entra numa loja com ar condicionado e o vendedor te 

oferece um copo com água bem geladinha... Como você se sente? (Querido líder, a ideia é levar as 

pessoas a refletirem que a mesma sensação uma pessoa sente quando as ajudamos num momento 

de aflição). 

 
2 - A graça de Deus em nós ela precisa abençoar a vida de alguém. Mudar a realidade de alguém, não só 

espiritual como físico. Por que será que isso não é uma realidade na vida de muitos cristãos? Compartilhe  

 



 

3. Realizar ações práticas de boas obras é uma grande expressão de amor. Mas, muitas vezes, ajudar de maneira 

prática exige de cada um de nós um esforço extra. De acordo com o texto, versos 16 e 17, explique por que 

esse esforço vale a pena? 
 
 

 

 

 

 
 

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

de oração virá depois 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. 

 Ore por tantas pessoas que estão tão perto de nós e que ainda não experimentaram a 

maravilhosa graça de Deus sobre sua vida; 

 Ore para que nosso PGM seja um lugar onde a graça de Deus seja manifesta de maneira 

natural por intermédio de nossa vida; 

 Orem pelos pedidos uns dos outros. 

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

 

 

 

 

 

                                                                                           

#DESAFIO DA SEMANA 
Durante esta semana, invista a tempo com um amigo não cristão e seja movido pela 

graça. 

 


