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TEMA: Ganhar uma Nova Atitude Diante da Vida 
(Por Leila Paes) 

 
Estudo Pequenos Grupos 

Março 2010 – 05 
 

 
NOTA: Facilitador, procuramos iniciar sempre o encontro utilizando perguntas. Aproveite esse primeiro 

momento, deixe que algumas pessoas falem. Ouça com atenção a fala do irmão, sem deixar que se alongue. 
 Iniciar o encontro com perguntas deixam as pessoas mais próximas, fazendo com que se sintam 

parte da reunião e não somente ouvintes. Provoque sempre a participação dos irmãos no decorrer da 
reunião, respeitando os tímidos e dando algum limite aos que falam um pouco mais. 

A discussão, fora de assuntos polêmicos, é muito sadia e traz crescimento para o grupo. 
 

 
1. COMUNHÃO (15 minutos) 

 
DINÂMICA: Inicie seu PG com a seguinte dinâmica: Pegue um objeto que possa ser lançado (jogado de uma 
pessoa a outra, um bicho de pelúcia, uma bola de meia) e faça-os responder esta pergunta: Qual atitude você 
tomou em sua vida que mudou sua história radicalmente? Que gerou grandes mudanças. Quem responder tem o 
direito de jogar o objeto para a próxima pessoa que responderá. 
 
Existem fases de nossa vida em que nos cansamos de fazer as mesmas coisas ou que desistimos de lutar contra 
algo que reconhecemos fazer mal a nossa vida. PERGUNTA: Existe algum hábito ou atitude que você gostaria de 
mudar em sua vida? Suas atitudes para com o esposo (a), filhos ou colegas de trabalho, algum vício, a forma de 
reagir às situações ou até mesmo seus hábitos alimentares? Leiam Filipenses 2:5, leve os integrantes do PG a uma 
reflexão sobre este versículo. 
 

2. DISCIPULADO (35 minutos) 
 

GANHAR UMA NOVA ATITUDE DIANTE DA VIDA  
 

Como ganhar uma nova atitude diante da vida? 
 

 LOUVE A DEUS - Filipenses 1:9-11 
“Esta é a minha oração: Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a 
percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios 
do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus” 

 
VIVA PARA AGRADAR A DEUS! VIVA PARA FAZER DEUS SORRIR! 

 
PERGUNTA: O que você faz diariamente com seu tempo, dinheiro, habilidades e dons faz Deus sorrir? 

 
 DETERMINE PRIORIDADES – I Cor. 1:2 e Hebreus 3:1 

As prioridades revelam onde está o foco do nosso coração e intenções. O que fazemos deve vir do alto. 
Devemos fixar os nossos pensamentos em Jesus. 
 
PERGUNTA: Quais das coisas que você está fazendo, você foi realmente chamado para fazer? Onde você 
estará quando você chegar no lugar para onde está indo? 
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 PERMANEÇA NA PROMESSA – Isaías 55:10-11 
Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na 
brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre 
com a palavra que sai da minha boca: ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o 
propósito para o qual a enviei. Is 55. 10-11 

 
PERMANECER NA PROMESSA É PERSEVERAR EM TUDO O QUE VOCÊ FAZ BASEADO NAS PROMESSAS 

DE JESUS! VIVA CONFIANTE! 
 
LÍDER: Leve o grupo a pensar e compartilhar o que têm feito em nome do Reino de Deus e que está difícil de 
perseverar. Será um parente que estamos evangelizando? Um pedido de oração que ainda não recebemos o sim de 
Deus? Uma cura física? Uma causa impossível aos nossos olhos? 
Ministre na vida do grupo a certeza das bênçãos não só terrenas na vida de quem vive baseado nas promessas de 
Deus. 
 

 TRABALHE NO QUE É ETERNO – I João 2:17 
O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre 
Ao olharmos para a nossa disposição em servir a Deus, servir em um ministério, doar o que somos e temos, 
precisamos focar no que é ETERNO! 
 
VIVA APEGADO AO QUE VAI DURAR ETERNAMENTE! 
 
PERGUNTA: O que você está fazendo diariamente deixará um legado eterno? No que vale a pena investir sua 
vida?  
 
Conclusão: 

“Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou.” 1 Jo 2.6 
 
 

3. MISSÕES (5 minutos) 
Encoraje seu grupo a memorizar o versículo de Filipenses 2:5: “Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus” 
 

4. SERVIÇO (5 minutos) 
Motive o seu grupo a durante toda a semana refletir sobre a frase: “Em seus passos, o que faria Jesus?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ei facilitador!

 Todo 2º Domingo do mês não se esqueça 
de motivar o seu Pequeno Grupo para 

arrecadar alimentos para o Ministério de 
Ação Social da SIB.  



 

 

 

Leitura Bíblica Diária 
Ganhar uma nova Atitude Diante da Vida 

Março 2010 
 

Quarta – Filipenses 2:1-11 
Quinta – Lucas 10:38-42 
Sexta – I João 2:1-14 
Sábado – I João 2:15-17 
Domingo – Colossenses 3:1-17 
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