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Quebra-gelo (5 min)
Para você, o que é uma vida vivida com qualidade?

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

Tempo de Cantar
Utilize o hino de sua preferência.

Leitura Bíblica
Lucas 13:10-17

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 “Qualidade de vida” é a expressão usada para descrever a 
qualidade das condições de vida, levando em consideração fatores 
como saúde, educação, bem-estar físico, psicológico, emocional e 
mental, expectativa de vida, entre outros. Envolve também o meio e 
as pessoas envolvidas no cotidiano. Qual a sua perspectiva da vida?
 Lucas 13 traz o relato da vida de uma mulher que, por dezoito 
anos, frequentou a sinagoga, ofertando, orando e escutando a Palavra. 
Ela, porém, era curvada, doente e aprisionada. Essa mulher não possuía 
uma boa qualidade de vida, não tinha uma vida abundante.
 Existem muitas pessoas como ela em nossas igrejas, que vivem 
a religiosidade: cantam, dançam, levantam as mãos, todavia, Satanás 
as mantém presas por longos anos (v. 16).
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QUALIDADE
DE VIDA



 A mulher curvada não se aproximou de Jesus, não lhe pediu 
nada. Mas ele estava no templo e a viu! Da mesma forma, ele vê cada 
pessoa que entra no templo se sentindo oprimida, limitada, ele vê as 
vidas onde a glória de Deus não resplandece. Jesus a viu, tocou-a e 
restaurou a qualidade de vida dela.
 Jesus ainda hoje vê e toca na vida de pessoas encurvadas pelo 
desânimo, pela inferioridade, pelo desvio moral e pela mentira. Para 
ele, elas são alvo de seu amor e de sua graça, elas necessitam de uma 
verdadeira qualidade de vida, e ele as dá.
 Jesus está no templo! Aleluia! Ele está vendo você!

Refl exão
1. Você já se sentiu limitado, oprimido por alguma coisa sobre a qual 

não tinha controle?
2. Você acredita que Jesus vê você, que ele se importa com suas 

necessidades, até mesmo com as mais simples?
3. Jesus nos concedeu vida eterna. E isso é a melhor coisa que ele 

poderia nos dar. Como essa verdade afeta sua vida hoje?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder para 
que usufruam a vida em abundância que Jesus prometeu.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas do seu 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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