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Na Caverna
Quebra-gelo (5 min)
 Alguma vez você quis se isolar de tudo e de todos?

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 Reis 19:1-21

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 O começo de 2019 foi uma maravilha. Mas, de repente... 
Desânimo, fuga de movimentos sociais, pressa para sair do ambiente 
de culto, choro excessivo, tristeza e isolamento de tudo e de todos. Eu 
estava com depressão. O que fazer numa situação como essa? A única 
coisa a ser feita era esperar. Mas como esperar se a força de vontade 
foi embora, se não há vontade de orar, cantar, ler qualquer coisa?
 Eu tive que fazer uso das verdades bíblicas que foram 
escondidas e guardadas no meu coração para eu não pecar contra 
Deus. Os momentos devocionais, de leitura e meditação da Bíblia, 
foram decisivos para eu sair daquela caverna. Houve um dia, quando 
estava fazendo meu devocional, que a meditação do Manancial dizia o 
seguinte: “Talvez você que está lendo essa meditação esteja passando
PIB São Luís 1



por um momento difícil...” Eu estava passando por um momento 
difícil. Então fui consolado e confortado por aquela meditação.
 Talvez alguém, como eu naquele dia, esteja precisando saber 
que guardar a Palavra do Senhor no coração é importante porque ela
é tudo o que podemos ter em momentos de sofrimento, angústia, 
depressão... Dentro da caverna, o Senhor, como a Elias, alimentou-me,
renovou as minhas forças. De dentro da caverna, eu percebi que Deus 
falava através de uma brisa. E quando eu saí da caverna, ele me disse 
para prosseguir, pois a minha jornada ainda era longa. Ele pode fazer 
o mesmo com você.

Refl exão
1. Na caverna, Elias teve uma grande experiência com Deus. A 

presença e a palavra do Senhor lhe deram força para enfrentar 
o desânimo e o medo. Como a palavra de Deus pode ajuda-lo a 
vencer sua tristeza e a sair da caverna em que você se encontra? 

2. Leia o Salmo 42:11 e responda: o que devemos fazer quando a nossa 
alma está abatida? 

3. Como você pode ajudar outras pessoas a saírem da caverna do 
medo e do desânimo?

Tempo de Orar (10 min)
Em duplas, compartilhar as necessidades de oração e interceder por
aqueles que passam por momentos difíceis, como a depressão.

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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