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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)  

“Agora, pois, temei ao SENHOR e servi-o com integridade e 

com fidelidade; deitai fora os deuses aos quais serviram vossos 

pais dalém do Eufrates e no Egito e servi ao SENHOR. Porém, 

se vos parece mal servir ao SENHOR, escolhei, hoje, a quem 

sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam 

dalém do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra 

habitais. Eu e a minha casa serviremos ao SENHOR.” (Js 

24.14,15)  

  

Em nosso encontro de hoje gostaria que refletíssemos, à luz 

deste texto, sobre a preocupação de Josué com os lares do seu 

povo. Ele os convoca a uma renovação da aliança, mas, para 

isso, deveria haver uma mudança radical; uma renovação da 

aliança para sair do esfriamento espiritual. Josué pontua algo 

extremamente grave: o legado negativo dos pais. Tal legado 

trazia destemor do Senhor, apego aos deuses estranhos e 

dedicação a eles.  

 

 Temer a Deus é um respeito profundo e uma devoção total a 

Ele. Josué apela para o povo servir a Deus com integridade, isto 

é, com inteireza de vida. Integridade mostra o caráter de alguém 

que faz o que disse que faria. O servir com integridade anda 

bem perto da fidelidade. Deus quer de nós a mesma fidelidade 

Quebra-gelo: Compartilhe com 

o grupo uma decisão muito 

importante que você tomou para o 

bem de sua família. 

 

1° ORAÇÃO (5min) 

Começe pedindo a Deus que abençoe a 

casa que está recebendo o PGM 

 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

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.  

 

 

Pensando a Multiplicação: 

 

você tem se relacionado 

intencionalmente com seus familiares?  
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EU E MINHA CASA SERVIREMOS A QUEM? 
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que Ele tem para conosco. Josué desejava lares aquecidos 

espiritualmente e, para isso, pediu algumas atitudes para as 

famílias do povo, as quais devemos ter ainda hoje, milhares 

de anos depois:  

   

 

 Temor  Integridade no servir   Fidelidade  

Abandono total dos falsos deuses   

  

Creio que podemos aquecer nossos lares espiritualmente 

ao eliminarmos os “deusinhos” do século XXI, como: 

trabalho, televisão, internet, lazer, vaidades, vícios e 

compromissos sociais, que tanto tomam lugar do tempo 

de devoção ao Deus Vivo. Josué decidiu manter o seu lar 

aquecido, ao dizer: “Eu e a minha casa serviremos ao 

Senhor”.  

  

 Compartilhar: 

 

1) Qual lição principal você aprende neste texto 

estudado hoje? O grupo quer ouvir você.  

2) Josué deixou claro ao povo de Israel a necessidade de 

uma tomada de decisão. Ele foi o primeiro a renovar sua 

aliança com o Senhor. Atualmente temos buscado 

renovar a nossa aliança com o Senhor? Como isso pode 

ser feito em nossas famílias hoje? Compartilhe.   

 3) Olhando para sua vida até agora você se lembra de 

algum momento especial que o Senhor fez a diferença? 

Partilhe com o grupo como foi essa experiência.  

 4) Conclua o encontro de hoje com um exercício 

simples: coloque em um papel o “deus” que você 

pretender jogar fora de sua casa. Amasse o papel e 

jogue-o fora.  

 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

O desafio como igreja para 2017 será “Amando 

intencionalmente com o amor de Jesus”  

1- Desafie o seu PGM a assumir juntos um carnê do 

projeto repartir o pão. (esse é um projeto nosso como 

igreja) 

2- Presença nos cultos da Igreja. Temos sentido 

muita falta de irmãos lideres de pgm e membros de pgm 

nos cultos da igreja. Não podemos esquecer que o PGM 

por melhor que seja não SUBSTITUI A IGREJA. Sua 

presença é importantíssima.  

 

 

 

3° TEMPO DE ORAR (25min) 

 

No momento de oração, compartilhe 

com sua dupla como ela pode orar por 

você durante esta semana.  

 Não esqueça de orar pelos pedidos da 

nossa campanha dos 30 Dias de Oração 
pela Família, que são: 1) Para que nossa 

famílias renove o compromisso de sair 

do esfriamento espiritual; 2) Para que 

nossa família renuncie toda forma de 

idolatria; 3) Para que nosso lar seja 

repleto de temor a Deus, integridade no 

servir e fidelidade; 4) Para que os 

deusinhos do século XXI não tomem o 

nosso tempo de devoção a Deus; 5) Para 

que todos os lares cristãos vivenciem 

genuinamente a declaração: “Eu e a 

minha casa serviremos ao Senhor”.   

  Motive cada integrante do seu PGM 

a orar por três familiares que ainda não 

conhecem a Jesus.  

  6° TEMPO DA 

MULTIPLICAÇÃO (10min) 

Fique atento 17/05 ENCONTRO 

DE ORAÇÃO NA IGREJA COM 

TODOS OS PGMS- você não pode 

ficar de fora. Precisamos orar até 

que sejamos transformados 

Lembre-se: CONVIDAR PESSOAS PARA O 

SEU PEQUENO GRUPO É IMPORTANTE 

PARA A MULTIPLICAÇÃO. 

Ore para que Deus prepare os corações dessas 

pessoas 

 

 

 

 

 

 


