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Quebra-gelo (5 min)
Você já esteve em uma situação que estava fora do seu controle? Como se 
sentiu?

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
Mateus 6:31-34

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 É o segundo mês do ano, e tenho certeza de que algumas situações 
já fugiram do seu controle. Pare e pense um pouco: você realmente tem o 
controle? Se você é cristão há algum tempo, deve ter ouvido e lido mensagens 
acerca do cuidado de Deus. Caso você esteja iniciando a caminhada, saiba 
que será uma pauta recorrente. Entretanto, o que devemos ter em mente é 
essa nossa necessidade ou falta de sendo de controle sobre nossas vidas.
 Mateus 6:31 é um dos versículos mais conhecidos: “não se preocupem”. 
Ele antecede o mais famoso ainda: “Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino 
de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas” (v. 
33). Há um ensinamento oculto nesses versículos. Apesar de não mencionar a 
palavra “controle”, a preocupação só ocorre em nossas vidas devido a esse
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controle que achamos ter sobre o que acontece.
 Não inquietar-se é crer que sua vida está entregue nas mãos daquele 
que se entregou por você. É crer que o soberano sobre todas as coisas se 
importa com cada detalhe do seu ser. Note que não é deixar de sonhar, 
planejar e agir, mas é entregar os seus sonhos, planos e ações, de forma calma 
e confiante, na provisão do Senhor. Isso não acontecerá de forma mágica, 
mas somente quando você se aquietar com as suas demandas e se ocupar 
das demandas do Reino e da justiça de Deus. Deus o convida a cuidar do seu 
Reino enquanto ele mesmo cuida de você.

Reflexão
1. O que tem inquietado o seu coração? Você está disposto a entregar o controle 

dessa situação a Deus?
2. “Crer na soberania de Deus não é deixar de sonhar, planejar ou agir, mas 

entregar nossos sonhos, planos e ações nas mãos dele”. Você concorda com 
essa afirmação?

3. Como você se sente ao saber que Deus está cuidando do seu futuro agora?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração, entregando a Deus o que tem 
inquietado o coração.

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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