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Quebra-gelo (5 min)
Alguma vez você sentiu como se Deus estivesse longe de você? Por 
quê? 

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

Tempo de Cantar (5 min)

Leitura Bíblica
1 Crônicas 11.1-9

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 Deus é a única fonte de vida e poder. O dom da vida, a respiração 
e todas as coisas são presentes de Deus (At 17.25). Mesmo que sejamos 
totalmente dependentes de Deus, nosso esforço é essencial. A graça 
de Deus não elimina o esforço. Davi nem era rei e já se esforçava nas 
batalhas (v.2); as autoridades de Israel se esforçaram para estabelecer 
Davi no trono (v.3); Joabe se esforçou para ocupar Jerusalém e se 
tornou o general do exército (v.6); Davi assumiu o poder, mas foi 
ajudado por todos aqueles que o apoiaram. Acima de tudo, Davi sabia 
que “o Senhor dos Exércitos estava com ele” (v.9) para cumprir o que 
prometera (v.3). 
 Para que seus planos prosperem, reconheça que tudo vem de 
Deus (Tg 1.17), e que nada acontece sem a permissão divina (Tg 4.13,14). 
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FONTE DE PODER



 Aceite ajuda dos outros, desde que isso não comprometa 
sua dependência de Deus. Nunca seja totalmente dependente das 
pessoas, mas aceite ajuda. E não se esqueça de agradecer aos pais, 
professores, pastores, cônjuge, fi lhos e outros, mas acima de tudo a 
Deus, que é a única fonte de poder e salvação (1Co 8.6). 

Refl exão
1. Para você é fácil ou difícil pedir ajuda?
2. Há um provérbio que diz: “Deus ajuda quem cedo madruga”, Você 

concorda com esse pensamento? Deus só ajuda se o ser humano 
fi zer sua parte?

3. Como a dependência de Deus deve se manifestar em nossa vida?
4. Como demonstrar gratidão aos que nos ajudam em nosso dia-a-

dia?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em pequenos grupos, ore pedindo que abramos nosso coração para 
sermos dependentes de Deus em nossas vidas e que tenhamos um 
coração agradecido.

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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