
 

 
 

23 – CHAMADOS PARA FORA 

Quebra Gelo: Qual é a maior missão que você já cumpriu? Compartilhe com seu pequeno grupo. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore agradecendo ao Senhor pelo grande amor de Deus manifestado a nós através de Jesus; 

- Ore agradecendo ao Senhor por sua igreja e pelo seu Pequeno Grupo Multiplicador 
 

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 da Palavra (20 min): Atos 2. 42-47 e Mateus 16:18 – “Também eu lhe digo que você é Pedro, e 

sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.”  

 A cada semana estamos crescendo em Cristo. Somos gratos a Deus por a cada domingo sermos 

desfiados pela Palavra de Deus a crescermos em Cristo. Na última semana aprendemos que somos a Igreja de 

Jesus, ou seja, chamados para fora, assim como nos ensina Mateus 16:18 - “Também eu lhe digo que você é 

Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.” –  

A Palavra “IGREJA” no Novo Testamento tem como seu significado um povo que está em missão. 

Que não vive em função de si mesmo, mas em função do outro. Mais do que uma instituição religiosa, a Igreja 

de Jesus são pessoas com o objetivo de tornar o nome dele conhecido neste tempo. Somos um corpo como 

menciona Paulo em Efésios 2.19 e 20 - “Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes; pelo contrário, 

sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e 

dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem 

ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para morada 

de Deus no Espírito.” 

O DNA da Igreja (“Ekklesia”) é o discipulado (chamado) e a missão (sair para fora) no contexto da 

sua comunidade (uns aos outros). No discipulado, Jesus e o Espírito Santo nos conduzem ao coração do 

Pai. Na missão, o coração do Pai nos envia no poder do Espírito e no amor de Jesus. E ambos devem acontecer 

juntos na COMUNIDADE. Como em Atos dos Apóstolos capitulo 2: “42 E perseveravam na doutrina dos 

apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43 Em cada alma havia temor; e muitos prodígios 

e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. 44 Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 

45 Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha 

necessidade. 46 Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam 

as suas refeições com alegria e singeleza de coração, 47 louvando a Deus e contando com a simpatia de 

todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos.” 

Que desafio temos neste tempo, o desafio agora de crescermos para fora, nos relacionamentos com 

outras pessoas em busca de apresentar a elas o evangelho da graça de Deus, que nos alcançou. Vamos as 

nossas perguntas para nossa meditação e participação neste encontro: 

 

Perguntas para Reflexão: 
 

1 – Para o você, o que é uma Igreja? Qual a função que ela tem na sociedade. Compartilhe 
 

2 – A igreja de Atos cresceu muito e era benção para todos que dela fazia parte. Como podemos ser mais 

parecidos com a igreja tão relevante hoje? Compartilhe com seu pequeno grupo  
 

3 – Se a palavra “Igreja” tem como seu significado “chamados para fora” de que maneira nosso PGM pode 

fazer isso na prática em nosso dia a dia. Compartilhe. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

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 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, como você pode ser Igreja na vida de alguém que inda não 

conhece a Cristo? Quem seroa esta pessoa? 

 


