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Perseverança 
do Cristão
Quebra-gelo (5 min)
Para você, o que é perseverar?

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
1 Pedro 5:5-11

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 A ansiedade é o mal deste século e atinge pessoas de todas 
as idades e classes sociais. A inquietação, o querer viver o amanhã 
antecipadamente, o medo, a angústia e o nervosismo excessivo 
fazem parte do dia a dia de grande parte da população. Como tratar a 
ansiedade?
 A resposta para o cristão é colocar nas mãos de Deus todas as 
nossas inquietações e preocupações, tudo isso que nos traz ansiedade. 
Mas não podemos colocar os problemas nas mãos de Deus e fi car 
tirando das mãos dele a todo instante. Lançar sobre ele qualquer 
preocupação e deixar com o Senhor é o desafi o para nós.
 Há momentos, entretanto, que precisamos buscar ajuda 
médica ou psicológica para tratar a ansiedade. Se você, alguém de
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sua família ou um amigo necessitar de orientação profi ssional, 
é importante buscala. Não pense que isso é falta de fé, falta de 
perseverança ou que você não está lançando sobre Deus suas 
preocupações. Deus capacitou o ser humano para desenvolver a 
medicina e a psicologia para abençoarem todas as pessoas, inclusive 
os cristãos.
 O que o cristão deve continuar fazendo é lançar sobre o Senhor 
toda e qualquer afl ição, confi ando que ele tem cuidado de nossas 
vidas. Essa é nossa certeza. Tudo está debaixo da soberania de Deus. 
Podemos perseverar com fé, pois é ele quem cuida de nós.

Refl exão
1. Você se considera uma pessoa ansiosa? Em quais circunstâncias?
2. Como a Palavra de Deus pode nos ajudar nos momentos de 

ansiedade? 
3. Por que é importante perseverar diante das difi culdades da vida? 

O que acontece se não perseverarmos?

Tempo de Orar (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e pedir a Deus que 
os ajude a perseverar e lançar sobre ele suas ansiedades.

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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