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Com Todas 
as Letras
Quebra-gelo (5 min)
Diga palavras que representam o que você sente por saber que o Deus 
que começou o mundo como Alfa estará no fi nal como Ômega.

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
Apocalipse 1:1-8

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Uma garotinha se perdeu na fl oresta perto da fazenda. O 
fazendeiro encontrou-a e lhe disse: “Não tenha medo, eu a levarei para 
casa.” A menina respondeu: “Não tenho medo. Sabia que você viria; 
estava esperando por você. Eu estava orando.” O fazendeiro perguntou: 
“Como? Quando eu cheguei , você estava dizendo ‘A,B,C,D,E,F,G...’”. Ela 
explicou: “Eu não tinha certeza do que pedir, então estava orando todas 
as letras do alfabeto, deixando Deus reuni-las da melhor maneira. Ele 
sabe juntar as letras melhor do que eu.”
 A menina entendeu, instintivamente, que Deus é Alfa e Ômega, 
o começo e o fi m. “Alfa” é a primeira letra do alfabeto grego, e “Ômega” 
é a última, igual a A e Z, em português. Assim como podemos formar 
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todas as palavras em português, usando as letras de A a Z, Deus pode 
tudo, porque Ele é completo em si mesmo. Deus é tão completo que 
Ele não tem princípio nem fi m. Ele é contínuo, eterno.mEle não muda, 
não vai embora e não para. Sempre foi e sempre será. Ele viveu antes 
de o mundo começar e estará lá quando acabar.
 Você sabe a diferença que isso faz em sua vida? Mostra que 
a nossa vida é planejada; porque Ele sabe como começou e como 
terminará! Cada parte da nossa vida está sob seu olhar atento. 
Nada ocorre sem sua consciência ou envolvimento. Ele está sempre 
presente.

Refl exão
1. Que diferença fez no tempo de pandemia saber que o Alfa e o 

Ômega, o Senhor do passado, do presente e o futuro, esteve no 
controle completo de sua vida?

2. O que você tem feito no dia a dia para que seus olhos estejam 
sempre postos naquele que era, que é e há de vir?

Tempo de Orar (10 min)
Em trios, orar agradecendo a Deus sua presença constante em nossa 
história.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Informar a Agenda da Igreja. Você encontra em pibsaoluis.org.br.
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