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Alegria Infi nita
Quebra-gelo (5 min)
O que deixa você alegre?

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
Habacuque 3

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Ouvi, certa vez, um pregador diferenciar a fé do se da fé do 
ainda que. A fé do se resume-se ao seguinte comportamento: “Se 
Deus fi zer isso ou aquilo, eu me alegrarei e confi arei nele.” A fé do 
ainda que se apoia em Deus, mesmo se as coisas não acontecerem 
do jeito que planejamos ou imaginamos. Signifi ca crer no Senhor 
mesmo em tempos de escassez.
 A fé do se é bem comum em nossos dias. As pessoas correm atrás 
de bençãos e, quando estas não chegam, culpam a Deus, frustram-se 
e abandonam a caminhada cristã. Habacuque compromete-se a servir 
e adorar a Deus em meio a tempos difíceis de se viver. Ele escolheu 
viver na dependência do Senhor e a ter a alegria da salvação como a 
base da sua vida, mesmo que tudo faltasse a seu redor.
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 Nunca é fácil ver os amigos nos abandonarem, não ver o 
sustento material chegar, a presença constante da enfermidade, 
o crescimento da violência, conviver com a intolerância e com a 
ganância desenfreada dos homens. Mas, por mais desafi ador que seja, 
é possível confi ar em Deus e se alegrar nele, com a certeza de que ele 
nos manterá em segurança como a fonte de tudo o que necessitamos. 
“Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei 
perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me 
protegem” (Sl 23:4).

Refl exão
1. De acordo com as defi nições do autor, sua fé tem sido mais a fé do 

“se” ou a do “ainda que”?
2. Você já viveu uma experiência em que precisou exercer sua fé e se 

alegrar em Deus quando tudo pedia o contrário? 
3. Como é possível se alegrar no Senhor mesmo quando tudo está 

um caos ao nosso redor?

Tempo de Orar (10 min)
Em duplas, compartilhar as necessidades de oração e pedir a Deus a 
alegria que vem dele.

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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