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Quebra-gelo (5 min)
O que vem à sua cabeça quando ouve o seguinte ditado popular: “Vaso ruim 
não quebra”?

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

Tempo de Cantar
Utilize o hino de sua preferência.

Leitura Bíblica
Jó 21:7-14

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 A questão levantada por Jó não é inédita. Quantos de nós já não nos 
perguntamos algum dia por que pessoas tão más e pervertidas ao nosso redor 
continuam a prosperar? O salmista Asafe confessou os seus sentimentos: 
“Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram; por pouco não escorreguei. 
Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios” (Sl 
73:2-3). Eles parecem tão seguros, tão felizes, tão prósperos e tão inabaláveis! 
A maior parte das pessoas na sociedade gostaria de estar no lugar deles, pois 
parecem desfrutar a vida de forma leve e doce.
	 Há,	 todavia,	um	sério	problema.	Jó	afirmou:	 “Contudo,	dizem	eles	a	
Deus: deixanos! Não queremos conhecer os teus caminhos” (v 14). Desprezar 
os caminhos de Deus é a maior tragédia que alguém pode experimentar. Viver
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longe da vontade do Senhor é uma situação que leva” a destruição iminente. 
Asafe	 chega	 à	 seguinte	 conclusão:	 “Como	 são	 destruídos	 de	 repente,	
completamente tomados de pavor!” (Sl 73:19).
 Quando formos tentados a nos comparar com pessoas ímpias que 
parecem ser mais bem-sucedidas do que nós, lembremo-nos de que Deus 
não deixa passar nada despercebido, pois os seus olhos estão atentos a tudo 
o que se faz neste mundo. Viva para a glória de Deus e não tenha inveja dos 
ímpios.

Reflexão
1. Por que pessoas más também prosperam? Leia Mateus 5:45-46 e responda.
2. Por que não precisamos invejar a prosperidade dos maus?
3. Qual é a verdadeira prosperidade que devemos buscar em Deus?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder uns pelos outros.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar	pelas	pessoas	do	seu	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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