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Quebra-gelo (5 min)
Compartilhe com o grupo o que normalmente faz você perder a 
paciência. 

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

Tempo de Cantar (5 min)

Leitura Bíblica
Salmos 40:1-4

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 A velocidade com que as informações chegam a nós trouxe-
nos muitos benefícios, mas também alguns malefícios. Um dos 
malefícios é a falta de paciência. Basta a demora de alguns segundos 
para acreditarmos que o dia não vai ser bom. 
 Isso prejudica nosso relacionamento com as pessoas, bem 
como nosso relacionamento com Deus, especialmente no que diz 
respeito às respostas que esperamos dele.
 Como é importante aprender que Deus tem o tempo certo 
para cada coisa, e que esse tempo, geralmente, não bate com o nosso. 
Por isso, nesse aprendizado, é necessário fazer uma ligação entre o 
tempo de espera que devemos respeitar e as pessoas que estão ao 
nosso redor. Cada uma também tem seu tempo próprio, sua maneira 
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de reagir, sua maneira de aprender e apreender coisas.
 Hoje, a paciência está entre as grandes virtudes. É admirável e 
prazeroso conviver com uma pessoa que respeita o outro a ponto de 
esperar o tempo certo para obter uma resposta dele.
 O salmista aprendeu a esperar e alcançou resultados 
maravilhosos. Exercitando a paciência, nós também colheremos bons 
frutos. É uma virtude que se aperfeiçoa com o tempo, mas que está 
se tornando cada vez mais indispensável para mantermos um bom 
relacionamento com as pessoas e com Deus. 

Refl exão
1. Você tem difi culdade em esperar pela ajuda de Deus? Por que?
2. Compartilhe um momento de sua vida em que você sentiu que 

Deus o tirou de uma cova perigosa, de um poço de lama, e o pôs 
seguro numa rocha.

3. Como você tem compartilhado sua confi ança em Deus com 
aqueles que estão à sua volta?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em duplas, compartilhar as necessidades de oração e interceder para 
que cada um seja paciente em esperar a ajuda de Deus.

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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