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 VISÃO: Ser uma Igreja Bíblica, relevante para a sociedade e comprometida com a grande 
comissão para comunicar o evangelho de todas as maneiras e formas possíveis, intencionalmente 
multiplicando discípulos de Cristo, plantando Igrejas e exercendo o amor de Deus por meio da fé. 

 
 

  4°TEMPO DA PALAVRA (25 MIN)  

“Ouve, Israel, o SENHOR, nosso Deus, é o único SENHOR. 

Amarás, pois, o SENHOR, teu Deus, de todo o teu coração, de 

toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que, hoje, te 

ordeno estarão no teu coração; tu as inculcarás a teus filhos, e 

delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e 

ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na 

tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás 

nos umbrais de tua casa e nas tuas portas.” (Dt 6.4-9)     

   

No encontro desta semana vamos meditar sobre a importância 

do cuidado espiritual da família. Quando olhamos para as 

orientações em Deuteronômio 6.4 a 9, notamos o quanto são 

importantes para que a espiritualidade da família seja mantida e 

cultivada. O povo de Deus se preparava para tomar posse 

definitiva da terra prometida. Moisés repassava ao povo os 

mandamentos e o orientava a ser obediente e fiel à vontade 

divina a fim de que prosperasse na nova terra. Entre aquilo que 

era requerido estava o ensinamento da Palavra de Deus aos 

filhos. De fato, o lar deve ser o ambiente natural para que a 

Palavra de Deus seja ensinada e aprendida. 

 

 O cuidado espiritual da família depende, obviamente, do 

posicionamento dos pais em termos de iniciativa e motivação. 

Os ensinos do Evangelho só serão apreendidos pelos filhos se 

forem expostos contínua e sistematicamente. Não há como 

Quebra-gelo:  

Compartilhe com o grupo uma 

lembrança feliz que você guarda 

dos seus pais.  

 

1° ORAÇÃO (5min) 

• Ore pelo seu anfitrião e por toda a 

sua família. • Conheça cada visitante e 

ore pela vida e família deles.  

 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

João 4.23 – "No entanto, está 

chegando a hora, e de fato já chegou, 

em que os verdadeiros adoradores 

adorarão o Pai em espírito e em 

verdade. São estes os adoradores que o 

Pai procura.” Escolha um cântico ou 

hino da preferência do seu Pequeno 

Grupo.  

 

 

Pensando a Multiplicação: 

 

Compartilhe com o seu PGM quem 

são os seus três familiares não cristãos 

que você tem orado. 
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negligenciar essa grande responsabilidade. Os pais não podem 

se omitir. É no lar, no contexto da família, que a Palavra de 

Deus adquire feições concretas para ser aplicada à experiência 

pessoal.  

 

É interessante notar, tanto nos livros de Reis quanto no de 

Crônicas - onde são narrados os feitos dos monarcas de Judá e 

Israel -, que junto aos sucessos e insucessos desses reis são 

mencionados os nomes de seus pais. É como se a Escritura 

fizesse questão de mostrar que o que esses governantes 

faziam ou deixavam de fazer, no que tange a seus erros e 

acertos, era uma consequência natural do tipo de orientação 

que receberam dos pais.   

 

A espiritualidade de uma família depende do seu 

conhecimento da Palavra de Deus. E esse conhecimento 

só existe onde ele é ensinado e colocado em prática.  

  

 Compartilhar: 

 

1) “O cuidado espiritual da família depende, obviamente, 

do posicionamento dos pais em termos de iniciativa e 

motivação.” – Comente esta frase com o grupo.  

  

2) Como pais, sabemos que temos um grande desafio a 

vencer: os nossos inúmeros compromissos. Compartilhe 

com o grupo como os pais deste tempo podem fazer a 

diferença na vida de seus filhos e de que forma podem 

cuidar espiritualmente de suas famílias.  

  

3) Em sua opinião, como este princípio de inculcar a 

Palavra no coração dos filhos pode ser aplicado em 

nossa geração? Compartilhe.  

 

5° TEMPO DE IGREJA 

O desafio como igreja para 2017 será “Amando 

intencionalmente com o amor de Jesus”  

1- Ore pela escola de lideres – irmãos estão sendo 

preparados para abrirem seu pgm 

2- O pr Luciano estará viajando do dia 19 a 30 de 

maio. Se puderem orem por isso. 

 

 

 

3° TEMPO DE ORAR (25min) 

 

No momento de oração, compartilhe 

com sua dupla como ela pode orar por 

você durante esta semana.  

  6° TEMPO DA 

MULTIPLICAÇÃO (10min) 

Lembre-se: CONVIDAR PESSOAS PARA O 

SEU PEQUENO GRUPO É IMPORTANTE 

PARA A MULTIPLICAÇÃO. 

Ore para que Deus prepare os corações dessas 

pessoas 

 

 

 

 

 

 


