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Quebra-gelo (5 min)
Para você, o que signifi ca dizer que Deus é bom?

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
Salmos 34.1-22

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 Davi escreveu este hino de louvor após um grande livramento 
em sua vida. Ele estava fugindo de Saul quando foi ao encontro de 
Aquis, governador de Gate, em busca de proteção. Ao chegar lá, 
percebeu que havia colocado sua vida em um risco maior ainda, 
precisando fi ngir-se de louco para sair da cidade ileso (1 Sm 21). 
 Davi reconheceu que não veio de mãos humanas o seu 
livramento, mas do Senhor. Ele havia buscado a ajuda de Deus em 
oração e foi liberto de seus maiores temores (vv.4,6). Naquele dia, Davi 
experimentou pessoalmente a bondade do Senhor e, como um salvo 
em Cristo anseia que outros passem pela mesma experiência, ele nos 
convida a experimentar o que ele experimentou, a provar e ver como 
o Senhor é bom e como é feliz aquele que nele se refugia (v.8). Que a
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cada dia possamos aceitar o convite do salmista, experimentando e 
comprovando com os nossos próprios olhos a fi delidade do Senhor 
enquanto buscamos sua ajuda em meio ás afl ições da vida. Que diante 
dos nossos maiores temores, jamais nos esqueçamos da promessa de 
que os que olham para Cristo jamais se decepcionarão (v.5), mas se 
alegrarão, pois ele está perto dos que têm um coração quebrantado e 
salva os de espírito abatido (v.18).

Refl exão
1. Você já provou a bondade do Senhor? Em que circunstâncias?
2. Você acha que, mesmo quando acontecem as coisas ruins conosco, 

Deus continua sendo bom? Por quê? 
3. Como você pode ajudar outras pessoas a provarem e verem que o 

Senhor é bom?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder para 
que consigam perceber a bondade do Senhor todos os dias.

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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