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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): FICA A CRITÉRIO DE CADA LÍDER 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Salmo 91.1-16 

 

Deus não criou a terra para ser um caos (Isaías 45.18). Porém, enquanto aqui vivermos, estaremos sujeitos a passar 

por situações de crise. Contudo, numa crise, não entre em crise, porque você está em Cristo Jesus. Lembre-se, você 

é um cidadão dos céus e o céu não está em crise! Você é filho de Deus e tem ferramentas para vencê-la. Vejamos 

três condições que o texto revela para ficarmos protegidos diante das ameaças de pestes e mortandades: 

 

Em dias de crise... 

 

1. Faça do Senhor o seu PROTETOR (verso 9). Confiar em Deus não significa que você vai abusar e não tomar 

precauções. Precisamos ter fé e fazer a nossa parte! Uma vez feita a nossa parte, devemos crer e descansar no 

Senhor. O salmista declara sua proteção diante de todo mal ao refugiar-se no Senhor (Salmo 91.3-11). 

 

2. Ame o Senhor acima de todas as COISAS (verso 14). Procurar Deus pelo que Ele pode fazer não é amor, é 

puro interesse!  Você não ama a Deus verdadeiramente a menos que o tema, e não teme a Deus corretamente a 

menos que o ame! Quem ama confia, e quem confia entrega e quem entrega descansa (Salmo 37.5). Álcool gel é 

válido, mas é inválido não confiar no Deus que nos ama. Amar a Deus é um mandamento (Mateus 22.36-38). A 

crise é temporária, o nosso Deus é eterno! 

 

3. Clame ao Senhor por SOCORRO (verso 15). Fazer do Senhor nosso protetor e amá-lo acima de todas as coisas 

não nos isenta da necessidade de orarmos e clamarmos por socorro. É preciso nos humilharmos e clamarmos. A 

oração é uma tremenda ferramenta divina em nossas mãos. A oração é uma chave poderosa nos dias de 

adversidade. A oração muda às coisas. A oração alivia o sofrimento. Uns fazem da oração a mais alta prioridade, 

outros fazem da oração seu último recurso. Não deixe para depois, poupe sofrimento futuro, levante-se, ore, clame 

e Ele o ouvirá (Salmo 34.17, Salmo 50.15, Jeremias 29.12-13). 

 

CONCLUSÃO: Deus socorreu o seu povo quando rei Josafá decretou um dia de jejum e oração, quando o povo se 

humilhou diante dele e quando decidiu ouvir a sua voz. Deus está pronto para socorrer o seu povo hoje também! 

 

 Para Reflexão: Como está a sua fé diante de tudo o que estamos passando? Qual tem sido seu foco de 

atenção diante da crise? Você tem amado a Deus acima da crise? 

 Para Oração: Continue orando e pedindo a Deus que traga saúde física, emocional e espiritual para o 

tempo em que estamos vivendo. 

 Para Aplicação: Esteja pronto para agir de forma correta em dias de crise. Não perca a oportunidade de 

ser um instrumento da manifestação da glória de Deus em dias de crise. 

 Para Indicação: Leia “Manual Bíblico do Jejum” (JB Carvalho) – temos em nossa Bookstore para vender 

 Lembrete: Não se esqueça de falar na sua célula sobre os alimentos para Casa Social.  Eles são muito 

importantes para as famílias que estão necessitadas. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Não perca tempo: apresente Jesus 

Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 


