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Conte sempre com Deus
Quebra-gelo (5 min)
Você já foi socorrido por Deus em um momento crítico? Como foi?
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
Salmos 46
Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min)
O Salmo 46 começa dizendo que “Deus é o nosso refúgio
e socorro bem presente na angústia”. Temos aqui a garantia de
que, sempre que precisarmos, Deus, em sua bondade infinita,
estará disposto a oferecer ajuda, já que nele está o socorro de que
necessitamos.
Sempre que precisarmos de luz, verdade e conhecimento,
poderemos contar com seus ensinos. “Clama a mim, e responderte-ei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.” Pelo menos,
é o que garante Jeremias 33:3.
Temos a necessidade e o desejo de aprender para crescer
espiritualmente. O aprendizado faz parte do processo de crescimento.
A fé é o firme fundamento que sustenta a nossa vida no mundo. Então,
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quanto mais soubermos sobre ela, melhor. Precisamos ter paciência
e calma para aprender lentamente tudo o que o Senhor pretende nos
ensinar. Paulo orava nesse sentido por toda a família de Deus: “...dobro
meus joelhos perante o pai [...] para que [...] vos seja possível [...]
conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que
vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus” (Efésios 3:14-19).
Quanto mais soubermos sobre Deus, mais saberemos sobre o
amor, a vida, a salvação, a oração, a Palavra e o Espírito Santo. Isso é
tudo que precisamos saber; nada mais tem tanto valor.
Reflexão
1.

Por que crescimento espiritual e confiança em Deus estão
intimamente ligados?

2. Qual a importância de conhecer a Deus por meio das Escrituras?
3. O que você pode fazer hoje para fortalecer seu relacionamento
com Deus?
Tempo de Orar (10 min)
Em duplas, compartilhar as necessidades de oração e interceder para
que a fé de cada um seja aumentada.
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.

PIB São Luís

2

