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Saltos de Fé
Quebra-gelo (5 min)
Como você avalia sua fé?

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
Hebreus 11

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 A impala, um antílope africano de tamanho médio muito 
parecido com a gazela, tem capacidade de saltar acima de três metros 
e uma distância de quase dez metros. Na África, em reservas de 
parques abertos para animais selvagens, ela corre e salta livremente. 
No entanto, apesar desta capacidade impressionante de dar saltos de
grande altura e distância, a impala pode permanecer fechada em um 
ambiente com uma parede de apenas um metro de altura, como no 
zoológico. “E por que ela não salta?”, você deve ter se perguntado. 
Porque a impala não salta quando não consegue visualizar onde cairá.
 É bem provável que assim como eu, você também tenha se 
autopreservado de dar saltos na sua fé e fi cado preso atrás de dúvidas, 
medo e incompreensão porque não fazia a mínima ideia de onde eles 
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poderiam o levar. A fé, porém, é o caminho para a liberdade! Viver esse
conceito de forma prática exige que ajamos crendo que Deus diz a 
verdade quando aponta o caminho sem que eu precise comprová-lo
antes.
 Normalmente, desejamos chegar ao destino o mais breve 
possível, mas esquecemos que o caminho que nos leva até lá é o ponto
mais desafi ador. É justamente esse processo que exige mais 
resignação, vigor, compromisso, coragem para seguir em frente sem 
prever o que está adiante.
 Dar um salto de fé requer nossa prédisposição para seguir 
o caminho que somente Deus conhece e crer que chegaremos lá 
porque nada que venha dele é falível. Deus, mais do que ninguém, 
deseja que cresçamos durante a jornada para que cheguemos a um 
lugar muito melhor!

Refl exão
1. Você se lembra de alguma vez que teve que dar um grande salto 

de fé? Compartilhe.
2. Quais as consequências de não viver pela fé, de não a exercitar? 
3. Como é possível dar saltos de fé, ainda que não se veja o chão onde 

pisar?

Tempo de Orar (10 min)
Em duplas, compartilhar as necessidades de oração e interceder para 
que Deus renove e aumente a fé de cada um.

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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