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Paciência
Quebra-gelo (5 min)
Você se considera uma pessoa paciente?
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
Romanos 5:1-5
Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min)
“Tá nervoso? Vai pescar!” É muito comum ver esta frase em
para-choques. Só paramos para ler quando estamos atrás de um
lento caminhão num engarrafamento ou na estrada. A mesma frase
pode nos fazer rir ou nos deixar ainda mais estressados! Depende de
quem a lê. Se você já teve a oportunidade de pescar, então sabe que
realmente existe uma conexão entre a pesca e a paciência. Desde a
preparação dos equipamentos até o momento de pegar um peixe,
a pesca ajuda a reduzir o estresse. Isso porque exige calma e muita
atenção. A pesca ajuda a refletir sobre a vida, proporciona bem-estar e
histórias para contar.
Mas pescar é só um exemplo. Para ter paciência, precisamos
passar por alguma experiência que nos obrigue a sermos pacientes. A
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Bíblia afirma que o sofrimento roduz paciência (v.3). Por isso, devemos
ser pacientes na tribulação (Rm 12:12). O maior exemplo é o próprio
Cristo, que na cruz suportou com paciência os que mereciam o castigo
e que iam ser destruídos (Rm 9:22).
Ser paciente é a única forma eficiente de enfrentar os problemas
do dia a dia. Mais importante do que isso é o fato de que precisamos
desenvolver a paciência para suportar as provações e tentações (Tg
1:12). A pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma
glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento (2 Co 4:17).
Com paciência, receberemos a coroa da vida, prometida por Deus
àqueles que O amam.
Reflexão
1.

Leia Tiago 1:12 e compartilhe qual é a recompensa para aqueles
que são pacientes nas tribulações.

2. Por que a paciência é a forma mais eficaz de enfrentar os
problemas?
3. Em quais áreas de sua vida você precisa exercer mais a paciência?
Que atitudes você precisa tomar para perseverar com paciência?
Tempo de Orar (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder para
que cada um possa exercer diariamente a paciência.
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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