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Esquecer? 
Jamais!
Quebra-gelo (5 min)
Alguma vez você já esqueceu algo e, por causa desse esquecimento, 
teve algum tipo de problema ou prejuízo?

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
Deuteronômio 8:1-20

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 “Lembrança” é a palavrachave do oitavo capítulo de 
Deuteronômio. Após quarenta anos no deserto, Israel estava preparado 
para atravessar o rio Jordão e conquistar a terra prometida. Moisés, 
em seus discursos fi nais, repete a Lei à nova geração, exortando-a a 
obedecer, para que, na terra da abundância, não viesse a se esquecer 
do Senhor Deus e de que foi ele quem os havia tirado da escravidão no 
Egito (vv. 11-14).
 Infelizmente, a nova geração também não manteve sua aliança 
com Deus, pois, como seus pais no deserto, esqueceram-se dele, 
fi rmando aliança com outros povos enquanto viviam um período de 
paz e abundância: “Tomaram as fi lhas deles em casamento e deram
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suas fi lhas aos fi lhos deles, e prestaram culto aos deuses deles [...] pois 
se esqueceram do Senhor, o seu Deus” (Jz 3:5-7). Israel pecou porque 
se esqueceu de Deus. 
 Por trás dos nossos pecados, está o esquecimento de quem Deus 
é. Isso acontece quando não obedecemos a sua palavra e deixamos 
de aplicar as lições aprendidas nos desertos da vida, quando tiramos 
nossos olhos dele e passamos a confi ar em nossa própria capacidade. 
Tim Keller, pastor e autor cristão, escreveu: “Eu me preocupo porque 
esqueço de sua sabedoria; eu me ressinto porque esqueço de sua 
misericórdia; eu cobiço porque esqueço de sua beleza; eu peco porque
esqueço de sua santidade; eu tenho medo porque esqueço de sua 
soberania.” Deus não se esquece de nós. Que jamais nos esqueçamos 
dele.

Refl exão
1. De acordo com o texto bíblico, qual recomendação Moisés deu ao 

povo de Israel antes de entrarem na terra prometida?
2. Que risco corremos quando tudo vai bem em nossa vida?
3. O que Deus espera de cada um de nós?

Tempo de Orar (10 min)
Em duplas, compartilhar as necessidades de oração e interceder em 
favor dos missionários de Missões Mundiais.

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

Tempo da Igreja (5 min)
Informar a Agenda da Igreja. Você encontra em pibsaoluis.org.br.
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