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Lições da
Natureza
Quebra-gelo (5 min)
Caso você tivesse que se colocar a venda, que valor teria e qual a 
propaganda que faria sobre você?

Tempo de Orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
“Quero que valorize”.

Leitura Bíblica
Mateus 6.25-34

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Esta linda parte do mais famoso sermão de Jesus, denominado 
por Agostinho de Hipona como o “Sermão da montanha”, é um texto
coloquial e simples, mas paralelamente profundo e rico de signifi cado. 
Essas palavras reafi rmam uma grande e profunda verdade sobre Deus 
e os homens, a qual, devido nossa corrida cotidiana, em especial nas 
grandes cidades, somos tentados a esquecer. Temos valor para com 
Deus!
 Você sabe quem pode dar valor a algo? Quem o fez e quem 
deseja pagar por aquilo. Quando alguém disser que você não tem 
valor, não aceite esta palavra! Sabe por quê? Porque quem criou você 
foi Deus, e ele é quem pode lhe atribuir valor. Você tem a assinatura do
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grande Criador em sua essência.
 Outro aspecto é que quem atribui valor é quem está disposto 
a pagar por ele. Você tem tanto valor para Deus, que o Senhor decidiu 
pagar com a cruz o seu real valor. Seu valor foi pago a preço de sangue.
 A pessoa que desvaloriza você foi a sua criadora? Esta pessoa 
decidiu pagar o preço de resgate por você? Não, foi Deus quem 
realizou ambos em sua vida. Então, decida viver sua vida dando valor 
a quem te deu todo valor: Jesus!

Refl exão
1. O que lhe tem causado ansiedade?
2. Segundo o que Jesus fala no texto, qual o valor que você tem para 

Deus?
3. Que lição você tira deste texto para sua vida?

Tempo de Orar (10 min)
Em pequenos grupos, compartilhar as suas ansiedades e orar uns 
pelos os outros.

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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