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Espiritualidade 
Imediatista
Quebra-gelo (5 min)
Defi na “espiritualidade imediatista”.

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
Salmos 38:9-16

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Fazemos parte de uma geração que aprendeu a valorizar o 
que é rápido e imediato. O avanço tecnológico diminuiu nossa espera 
da entrega de determinados produtos, por exemplo, de meses para 
alguns dias; de viagens de longa distância, de alguns dias para poucas 
horas; de resultados de exames, de horas para alguns minutos; e de
envio de mensagens, de minutos para alguns segundos.
 As empresas, sabendo que nos tornamos uma geração 
impaciente, exploram na sua publicidade a oferta de serviços rápidos.
Internet, serviços de banco, entrega de pizza... Essa tendência moldou 
comportamentos e certamente infl uencia a espiritualidade de muita 
gente. Não por acaso, existem igrejas que oferecem campanhas do 
“milagre urgente”. Oramos e queremos que Deus seja imediatista.
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Queremos que ele entre no sistema onde quem é bom faz serviço 
rápido. Muitos querem que Deus resolva seus problemas na mesma
velocidade em que aquecem seu lanhe no micro-ondas. Há aqueles 
que, quando Deus não faz a “entrega da benção”, ligeiramente 
reclamam no “Procon do Céu”, reivindicando seu direito de resposta 
rápida. 
 Deus pode responder orações de imediato, mas, às vezes, 
prefere não o fazer. Independentemente disso, ele sempre dá suas 
respostas no tempo certo. Deus está mais preocupado com seu 
caráter do que com seu conforto, e por isso tem mais interesse em 
tornalo paciente do que fazê-lo satisfeito.

Refl exão
1. Você é, ou já foi, uma pessoa espiritualmente imediatista?
2. Em sua opinião, qual a razão pela qual Deus, às vezes, não responde 

às nossas orações de imediato?
3. Deus está mais preocupado com o nosso caráter do que com o 

nosso conforto. Como essa verdade pode ajudar a enfrentar a 
ansiedade de um coração imediatista?

Tempo de Orar (10 min)
Em duplas, compartilhar as necessidades de oração e interceder para 
que o Senhor conceda graça e ânimo àqueles que nele esperam.

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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