
 

 

 

20 – A PRISÃO DO QUERER 

Quebra Gelo – Esta semana, cada líder de PGM vai escolher a sua dinâmica. Fique muito à vontade para usar a 

sua criatividade. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore ao Senhor pela vida do seu pastor e da liderança de sua igreja; 

- Ore agradecendo ao Senhor por você fazer parte da Comunidade Batista HOPE; 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Você líder pode 

sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 

Tempo da Palavra (20 min) – Salmo 23.1 - “O SENHOR é o meu pastor, de nada sentirei falta." 

 No último domingo, fomos grandemente abençoados com a segunda mensagem da série: Aliviando a 

Bagagem. Depois de refletirmos na primeira semana sobre a importância de deixarmos de lado a 

AUTOCONFIANÇA, no último domingo, fomos desafiados a jogarmos fora e bem longe de nós a mala do 

DESCONTENTAMENTO, ou seja, o desafio de sermos contentes com o que Deus tem nos dado, afinal como nos 

diz Davi no Salmo 23.1 - “O SENHOR é o meu pastor, de nada sentirei falta." 

Que desafio temos nós de sermos livres da maior prisão de todos os tempos, a mais populosa de todo o 

mundo? E também a mais opressiva. Nenhuma prisão e tão cheia, e tão populosa como esta. E a prisão do 

QUERER. Sempre estamos em busca de algo ou alguma coisa e sempre condicionamos a nossa felicidade a aquilo 

que ainda não foi alcançado. Os que estão aprisionados no querer, não querem muito, querem apenas um: um novo 

emprego, um novo carro, uma nova casa, ou seja, queremos apenas um. Quando não alcançamos aquilo que 

almejamos, ficamos frustrados, e mais uma vez a liberdade condicional e rompida e de volta estamos na maior 

prisão da humanidade, a prisão do querer. 

Onde está a sua felicidade? Ela está em alguma coisa? Ou em algo que você gostaria de ainda conseguir? 

Nesta noite como pequeno grupo nosso maior desafio é recordarmos o segredo da satisfação. O segredo de ser 

feliz com o que você tem e não ser feliz a partir daquilo que você ainda vai conseguir.  Sabe qual é o segredo? 

“O SENHOR é o meu pastor, de nada sentirei falta." - Davi encontrou alimento no maior celeiro que podemos 

conhecer, o próprio Deus. Davi sabia que o que ele tinha em Deus era muito maior que o que poderia alcançar na 

vida. Você já imaginou isso: que o que você tem em Deus é muito maior que o que você pode alcançar na sua vida 

cotidiana? Será se podemos dizer o mesmo? “O que temos em Deus é maio que o que podemos conseguir no 

nosso dia a dia” - Vamos há alguns textos bíblicos: 
 

 Eclesiastes 5.15-17: “15 Como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de 

todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. 16 Isso também é muito triste! Nós vamos 

embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento, e o que é que 

ganhamos com isso? 17 O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e 

amargurados.” 

 Lucas 12:15 – “Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza; porque a vida de um homem não 

consiste na abundância dos bens que ele possui.” 

Deus não nos conhece como o companheiro do terno elegante, a mulher da casa bonita ou o irmão do carro 

novo. Deus conhece é o nosso coração. Deus não nos vê como o homem vê. Olha o que o Senhor disse ao profeta 

Samuel – “Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o 

rejeitei; porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração.” - 1ª 

Samuel 16:7 

A sociedade em que vivemos, quer definir felicidade por aquilo que o ser humano tem. E quando uma 

pessoa reflete sobre si mesma e em suas posses e ver que não tem muitas coisas se sente mal. Ainda não apreendeu 

conviver, e contentar-se com o que Deus tem dado. Por isso somos desafiados a aprendermos com Paulo em 

Filipenses 4: 11 e 13 - “11Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e 

qualquer situação. 12Tanto sei estar humilhado como também ser honrado; de tudo e em todas as 

circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome; assim de abundância como de escassez; 

13tudo posso naquele que me fortalece.” - Vamos as nossas perguntas de reflexão neste dia: 



1 – Como você lida com a prisão do QUERER? 
 

2 – Você se considera uma pessoa em que o CONTENTAMENTO é evidente, ou em diversos momentos você 

ainda é tentado a reclamar e murmurar por não ter algumas coisas, que no final, você ate reconhece que não são 

tão importantes assim. Compartilhe. 
 

3 – Como você encara esta expressão do sábio: “Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. 

Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento, e o que é que ganhamos com isso?” 
 

4 – Paulo disse: “aprendi a viver contente em toda e qualquer situação” – O que eu posso fazer para que nesta 

semana essa expressão seja uma verdade em minha vida?  Compartilhe com seu PGM. 

 

 

 

 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
 

 

 

- ESCOLA BÍBLICA DISCIPULADORA - Meu amado irmão, a cada domingo podemos crescer na Palavra 

através de nossa escola Bíblica Discipuladora. Não deixe de estar presente a cada domingo as 17h. Durante este 

módulo estamos crescendo na visão bíblica para a nossa Igreja. Temos nos aprofundado sobre o que é 

verdadeiramente sermos uma igreja baseada em princípios. Esperamos você no próximo domingo na HOPE. 

 

 

 
 
 

DESAFIO DA SEMANA – Nesta semana, nosso maior desafio será não reclamar, apenas agradecer. 

Somos desafiados a olhar para o tanto que Deus tem nos dado e ano para aquilo que ainda não 

alcançamos.   


