
IGREJA BATISTA CENTRAL DE BELO HORIZONTE

MODELO 2 DE REUNIÃO

DESCRIÇÃO

Esse modelo de reunião pode te auxiliar, se o seu O2 estiver começando, nessa fase pessoas novas sempre 
aparecem nos encontros, por isso é bom manter a aproximação entre os membros e ter uma lição animadora. 

APRESENTAÇÃO

A apresentação é importante para as pessoas se conhecerem por nome, identificarem características em comum, 
criando, assim, identidade. Além disso, no início, os membros ainda estão tímidos, por isso tente ser um facilitador 
na interação. Você pode, por exemplo:

•	 Sugerir que os membros se apresentem, por exemplo por dinâmicas, mas não faça disso uma recreação, competição, 
lembre-se: como o grupo está no início, as pessoas precisam de sentir à vontade e seguras;

•	 Causar situações que concentrem todos os membros em um mesmo ideal, assim eles irão criar laços, união.

LOUVOR

Louvores agradam a Deus e conseguem alcançar corações, desse modo, sempre que possível, coloque um louvor 
que contenha uma mensagem de encorajamento e conforto.

•	 Crie um clima de adoração antes da música;

•	 Certifique-se de que a música esteja audível para todos os membros;

•	 Tente buscar louvores conhecidos e de fácil acesso na internet.

MENSAGEM/PALAVRA

Diante das adversidades do dia a dia, o O2 pode e deve ser um lugar de inspiração e ânimo para ajudar as pessoas 
a lidar com o mundo, por isso a palavra deve ser encorajadora, esperançosa, além de tudo simples e centrada na 
palavra de Deus.

•	 Você pode retomar a mensagem contida no louvor para falar sobre algum assunto, por exemplo: pode-se usar o louvor 
Infinitamente mais, de Fernandinho, para abordar na mensagem o tema fé, além disso pode complementar com um 
versículo, como Hebreus 11:1;

•	 Escolha temas que relacionem com as necessidades diárias do grupo;

•	 Não sem comporte com autoritarismo ao dar a palavra, mostre simplicidade e humildade;

•	 Lance um desafio pessoal em cada palavra;

•	 Você pode concluir a lição propondo uma pergunta para o grupo, a qual resuma a mensagem e/ou sirva de reflexão.

ENCERRAMENTO 

Você pode encerrar a reunião relembrando as pessoas que a reunião acontece semanalmente no mesmo local 
e horário, além disso mostre prazer e alegria por ter recebido aquelas pessoas naquele dia. Ademais, é sempre 
importante fazer um apelo ao fim, principalmente se você souber que há pessoas que ainda não entregaram sua 
vida a Cristo. 

•	 Ore para abençoar os integrantes e pelas necessidades destes;

•	 Faça lembrancinhas (como mensagens impressas acompanhadas de um doce; cartões com mensagem 
variadas para serem distribuídos aleatoriamente; etc) para serem entregues ao fim, isso será uma maneira 
de cativar o membro a voltar novamente.

                Modelo feito por Larissa Germano


