
   01 – A Igreja de todos os dias  
 

Quebra Gelo: Compartilhe com seu PGM um fato marcante na sua história com a HOPE.  
Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
  

- Ore pedindo ao Senhor pela sua Igreja. Que o Senhor abençoe e guarde todos os irmãos.  
- Ore agradecendo ao Senhor pelas bênçãos e o crescimento que o Senhor tem nos permitido ter neste tempo. E 

que neste novo cilco que se inicia tenhamos muitas vidas alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. 
 

Tempo da Palavra (20 min): “Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar 
que Jesus é o Cristo.” Atos 5:42 
 

 Com alegria esta semana retornamos nossas atividades dos nossos Pequenos Grupos Multiplicadores. 
Nosso coração está imensamente grato em saber que seremos 12 casas mais um PGM on-line se reunindo 
acolhendo e cuidado de vidas preciosas durante toda a semana. Mais do que a Igreja que se reúne na celebração 
dominical, ser Igreja, é caminhar lado a lado todos os dias. Assim era a jornada inicial da Igreja no Novo 
Testamento: “Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o 
Cristo.” Atos 5:42 – Nosso desejo é mais e mais caminharmos nesta direção como família HOPE. 
 

 O que é um PGM? O Pequeno Grupo Multiplicador (PGM) é um pequeno grupo de discípulos que se reúne 
regularmente para glorificar a Deus e cumprir a missão de fazer discípulos. Graças aos relacionamentos saudáveis 
proporcionados pelo PGM, discípulos são encorajados à prática dos mandamentos de mutualidade, “uns aos 
outros” e à multiplicação por meio da evangelização discipuladora. Dentro desta nossa jornada como Igreja, em 
nossos pequenos grupos queremos a partir deste novo tempo acolhermos e caminharmos em direção a 
maturidade e multiplicação. Cumprir a missão que Jesus nos ordenou. 
 

 Como família HOPE, somos um movimento de pessoas comuns com a grande missão de tornar conhecido 
o nome de Jesus e revelar o Reino de Deus aqui no planalto central, acolhendo aqueles que ainda não estão 
conectados a Igreja de Jesus, multiplicando discípulos por meios dos relacionamentos discipuladores e de casas 
missionárias, que chamamos de PGM – Pequenos Grupos Multiplicadores. Por isso nossa missão é clara: “Fazer 
Discipulos”. Então a partir desta semana, este movimento de casas missionárias está de volta e que neste ano de 
2022 mais e mais casas sejam abertas para o alcance e o cuidado de vidas preciosas assim vivendo o discipulado, 
o amadurecimento e a multiplicação. Seja bem-vindo ao PGM 2022! Vamos compartilhar com nosso PGM: 
 

1) Quais são as suas expectativas em relação a sua jornada de crescimento com Cristo neste ano de 2022? 
Compartilhe.   
 

2) “Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo.” 
Atos 5:42 – Como você enxerga este movimento de Jesus hoje? 
 

3) De que maneira você pode ser abençoado e abençoar seu pequeno grupo este ano? Compartilhe com seu 
grupo. 

 

DESAFIO DA SEMANA: Nesta semana, ore ao Senhor e peça a Ele nomes de pessoas que você 
ama, que anda não conhecem a Jesus ou estão distantes. Vidas para que você seja instrumento 
nas mãos do Senhor para que elas conheçam e caminhem com Jesus aqui no seu PGM. 

 

Tempo de Oração: Tenha um tempo de oração uns pelos outros neste momento. Multiplique em duplas de 
oração e comartilhe com sua dupla de oração seus anseios e suas dificuldades diante do Senhor. O seu pequeno 
grupo multiplicador é um lugar seguro para você abrir o seu coração e compartilhar vida.  

 

 

 



 

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

 

📌 – DOE AMOR EM CESTAS MARÇO 2022 | Já estamos firmes com mais uma edição do Doe Amor em Cestas - 
MARÇO 2022. No sábado dia 19/03 teremos a nossa ação do Doe Amor em Cestas. Com a graça do nosso Deus 
já temos 12 cestas, e estamos orando e trabalhando para abençoar 60 famílias com uma preciosa cesta de 
alimentos este mês. Você pode participar adotando uma família. Cada cesta tem o valor de R$ 56,10. Faça agora 
mesmo sua doacão: http://www.cbhope.com/contribua - Veja a melhor forma de fazer a sua doação, se desejar 
pode fazer pelo PIX: 33008823000112 - Louvamos a Deus por sua vida e o seu desejo de abençoar e compartilhar 
amor através desta ação. Doe amor em Cestas! 
 
 

  

 


