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Quebra-gelo (5 min)
Responda à pergunta do título da meditação: Você está contente? 

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
1 Timóteo 6:3-21

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 Escrevendo a Timóteo, Paulo expõe o problema da cobiça. O 
apóstolo dá instruções acerca de como deve ser o posicionamento 
do cristão em relação ao dinheiro. Precisamos entender que ele não 
condena a riqueza, mas o confi ar, depositar a esperança nela.
 Primeiro, Paulo fala que uma grande fonte de lucro é a piedade 
acompanhada de satisfação. Isto é, precisamos estar satisfeitos. Estar 
satisfeito signifi ca ter um coração grato e contente com aquilo que se 
tem, sabendo que, porque Deus prometeu prover nossas necessidades, 
nós realmente temos tudo o que precisamos.
 O coração que não está satisfeito tende a ser murmurador 
e cobiçoso. Quando a cobiça se instala, começamos a ver as coisas 
dos outros com inveja, querendo o que eles têm. Dessa forma, 
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empenhamos nossos esforços em enriquecer e sacrifi camos nosso 
relacionamento com Deus. E o trabalho, que deveria ser uma benção, 
torna-se uma maldição, afastando muitos da fé.
 O conselho fi nal de Paulo é que não coloquemos nossa 
esperança nas riquezas, mas em Deus. As riquezas são temporais; o 
que o Senhor tem para nós é eterno. As riquezas nos saciam por um 
momento; Deus tem para nós delícias perpetuamente. Não vale a 
pena sacrifi car o que é eterno pelo que é transitório, você não acha?

Refl exão
1. Por que o descontentamento pode fazer mal à nossa saúde 

espiritual?
2. Na sua opinião, qual é a raiz do descontentamento?
3. O que fazer para manter um coração contente?
4. Por que o descontentamento desonra a Deus?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em duplas, interceda por pedidos pessoais e peça que Deus traga 
contentamento ao coração 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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