
Histórias de Esperança      Guia de discussão para líderes 

 

Esta é a nova série de outono e o modelo de grupo que usaremos têm como objetivo construir novas e 

melhores conexões autênticas com as pessoas, que são ancoradas no estudo das histórias das escrituras. 

A metodologia que usaremos para todos os nossos Grupos de Vida, é um formato simples que pode ser 

usado por qualquer pessoa, conduz à aplicação e é muito portátil. 

 

Premissas da série de ensino de outono: às vezes parece que nossa cultura está se afogando no mar da 

desesperança. Somos bombardeados por histórias que não parecem justas e não trazem esperança. Mas 

a história de nossas vidas nunca foi planejada para ser ancorada nas circunstâncias da cultura, mas na 

grandiosa história de Deus. 

Nós recebemos histórias, nas escrituras, que têm como objetivo trazer esperança e encorajamento e se 

tornarem as histórias de nossas vidas. 

Aqui estão algumas das perguntas que as pessoas estão fazendo: 

• Com o aumento de casos de Covid, onde está a esperança? 

• Com injustiç, onde está a esperança? 

• Sem emprego, onde há esperança? 

• Com meu casamento ou família destruídos, onde está a esperança? 

• Com a severa desconexão entre as pessoas nos últimos 5 meses, onde está a esperança? 

• Com a incerteza do que vai acontecer a seguir, onde está a esperança? 

 

 SÉRIES DE ESTUDO  PARA TODOS OS NOVOS GRUPOS DE DISCUSSÃO E TODOS OS GRUPOS DE VIDA 

EXISTENTES 

 

Cada vez que um grupo se reúne, online ou pessoalmente, aqui está o formato (ou guia de estudo ) que 

nós gostaríamos que você usasse durante nossa série de outono. Nós enviaremos a você, antes de 20 de 

Setembro, as histórias das escrituras que usaremos a cada semana. 

O formato consiste em três seções diferentes que serão utilizadas, para cada reunião de grupo. Se você 

desejar assistir  um breve vídeo de um grupo  onde há uma discussão vivificante em torno da Bíblia, que 

está sendo facilitado, então você pode assisti-lo em FirstOrlando.com/StoriesofHope 

 

 

 



SEÇÃO UM: CONEXÃO 

FALAR 

Peça a todos que se apresentem e dê as boas-vindas a todos os novos participantes. 

Leia as Diretrizes do Grupo em voz alta, que estão listadas abaixo. 

• Pelo que você é grato? 

• O que está causando estresse? 

• Você precisa de nossa ajuda? Como podemos ajudar? 

Olhe para trás 

Comece a fazer isso na 2ª semana de sua reunião de grupo e continue a fazer isso para as reuniões  

restantes. Peça a alguém que conte a história bíblica da reunião anterior. 

• O que você fez de diferente por causa dessa história? Para quem você contou e qual foi a reação? 

Vamos comemorar essas coisas! 

 

SEÇÃO DOIS: DESCOBERTA 

LEIA E RECONTE 

Peça a uma pessoa que leia a nova passagem bíblica em voz alta e as demais acompanhem. Em seguida, 

peça a outra pessoa que reconte a história e incentive outras pessoas a preencher o que está faltando. 

LEIA E OLHE 

Leia a passagem novamente. 

• O que esta passagem diz sobre Deus, Jesus ou seu plano? 

LEIA E VEJA NOVAMENTE 

Leia a passagem mais uma vez. 

• O que esta passagem diz sobre os humanos? 

 

SEÇÃO TRÊS: APLICAÇÃO 

DENTRO DE MIM 

• De acordo com este estudo, o que você está fazendo bem? O que você precisa mudar? 

QUEM MAIS? 

• Com quais duas pessoas de sua vida você deve compartilhar isso? 

(As perguntas acima foram adaptadas da The Discovery Bible Study) 



DIRETRIZES DO GRUPO 

Leia estas cinco diretrizes para o  grupo ao iniciar as primeiras  três ou quatro reuniões de seu grupo 

neste outono. 

1. Todos compartilham frases, não parágrafos. 

2. Concentre-se apenas no que esta passagem está dizendo, não nas outras passagens. 

3. Concentre-se apenas no que este grupo está vendo. 

4. Dê às pessoas tempo para responder. O silêncio está faz parte. 

5. O facilitador deve facilitar a discussão, não ensino. 

DIRETRIZES DO FACILITADOR 

1. Mantenha a sessão dentro do cronograma e preencha todas as seções, embora não necessariamente 

todas as perguntas. Passe 25% do tempo na Seção 1; 50% do tempo na Seção 2; e 25%na Seção 3. 

2. Prepare-se antes de estudar a passagem, procurando a ideia principal e pensando em alguns 

exemplos, histórias ou aplicações de sua própria vida. 

3. Responda às questões perguntando ao grupo: "O que na passagem nos ajuda a responder a essa 

pergunta?" 

4. Responda a comentários que causam distração perguntando: "Onde  encontro isso nesta passagem?" 

5. Responda a respostas “estranhas” perguntando: “Ajude-nos a entender o que você está pensando” 

SESSÕES DE GRUPO      PASSAGEM 

Sessão 1. A qualquer momento após 20 de Setembro                  Marcos 5: 1-20   

Sessão 2. A qualquer momento após 27 de Setembro                  Mateus 9: 9-13 

Sessão 3. A qualquer momento após 4 de Outubro                       Lucas 7: 37-50 

Sessão 4. A qualquer momento após 11 de Outubro                    João 3: 1-17 

Sessão 5. A qualquer momento após 18 de Outubro                    Lucas 17: 11-19             

 

 

 

 

 

 

 



Perguntas frequentes 

Quantas pessoas eu preciso convidar? 

Não há um número obrigatório de participantes. Sua reunião pode incluir você e um amigo ou você e 10 

amigos! 

Por que eu preciso me registrar? 

Registrando-se para a reunião ajuda nossa equipe a atendê-lo melhor! Queremos ser capazes de ajudar 

seu grupo especificamente e orar por seus membros por nome 

E se não pudermos nos encontrar todas as semanas? 

Tudo bem! O objetivo dessas reuniões é uma conversa espiritual. Quer você possa se comprometer com 

todas as semanas ou apenas com algumas, nós o encorajamos a participar. 

Quem devo convidar? 

Isso será diferente para todos! Pode ser um colega de trabalho, membro da família ou amigos - quem 

Deus colocou em seu círculo de influência? 

Nunca liderei um grupo antes - Posso ser facilitador de um grupo? 

Absolutamente! Não é necessária experiência. Você não precisa ser um orador público ou um estudioso 

da Bíblia. Tudo que você precisa fazer é ajudar a orientar a conversa. 

O que vamos estudar? 

Estaremos usando um Guia de discussão semanal com 8 perguntas. 


