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Experimente Algo Bom 
e Novo em Sua Vida
Quebra-gelo (5 min)
Você concorda que muitas pessoas são reféns da amargura quando 
lembram sempre os episódios ruins e esquecem os bons?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Salmos 66

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 A principal coisa na vida de uma pessoa é experimentar o agir 
de Deus sobre si. Identifique elementos que possam exemplificar 
esse “agir de Deus”. Faça uma lista dessas ações e coloque-as em 
ordem sequencial, como marcas em uma linha do tempo, desde seu 
nascimento até o momento presente. Depois, comece a agradecer 
pelas bênçãos recebidas. Você verá, surpreso, quanto Deus já fez.
 Quando você faz isso, está superando a compreensão 
puramente teórica do evangelho e passando para parte mais 
importante da vida espiritual, que é a experiência com Deus. Ele não é 
conhecido só de ouvir falar, mas de experimentá-lo na própria vida. É o 
fluir do “rio de águas vivas” do seu interior. Quando você experimentar 
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essa transformação de vida, passando do conhecimento teórico para a
experiência espiritual, algo novo e bom começa a acontecer em sua 
experiência de vida. A vida de Deus acontece dentro de você.
 Paulo, apóstolo, escrevendo aos romanos, disse: “apresenteis 
vossos corpos a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável. Isso 
é vosso culto inteligente (racional). Não vos conformeis com este 
mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento 
(mente), para que experimenteis a perfeita e agradável e boa vontade 
de Deus” (12.1,2). Experimente isso em sua vida e testemunhe dos feitos 
do Senhor.

Reflexão
1. Como não sabemos reconhecer devidamente a bondade de Deus 

sobre nós, você concorda que o salmista deseja nos ensinar?
2. Compartilhe com o grupo o que você tem experimentado de novo 

e bom em seu viver diário com Deus.
3. Você concorda que quem experimenta algo novo e bom com Deus 

testemunha para o próximo?

Tempo de Orar (10 min)
Em duplas, orem pedindo a Deus que os ajude a levarem outras 
pessoas a reconhecerem seus feitos.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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