
 

 
        

029 – Não estamos sozinhos 
 

Quebra Gelo – Neste tempo de pandemia em algum momento você se sentiu sozinho? Como 
reagiu? Como foi para você enfrentar este sentimento em seu coração? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

- Ore ao Senhor pela vida dos pastores e líderes de nossa Igreja. Para que o Senhor possa 
renovar e fortalecer nossos líderes neste tempo tão desafiador. 
- Ore por nossa Campanha Missionária 2020 – Por Ele me amou. 
 
 

Tempo da Palavra (20 min) – Salmo 146 

Você não está sozinho! Este foi o tema da última mensagem ministrada no último domingo por 

nosso irmão Michael Braga. Aprendemos que o sofrimento é uma preciosa escola que nos faz aprender 

várias verdades. Ao longo da história vamos ver homens e mulheres de Deus crescendo e nos 

ensinando a crescer por meio do sofrimento. Sem dúvida alguma, ninguém gosta de sofrer, mas o 

sofrimento nos permite uma aproximação maior do nosso Deus. Como bem afirma o Dr. Augustus 

Nicodemos: "Nós somos discípulos do crucificado. Precisamos aprender a sofrer" 

Quando pensamos sobre o sofrimento, será que existe um benefício no sofrimento? A 
primeira coisa que vem em nossa mente é: - sofrer para que? Deus que me livre! No entanto, 
descobrimos que quando trilhamos o caminho do sofrimento aprendemos de maneira muito clara 
que o nosso Deus é o Deus também da tempestade! Ou seja, Ele usa os raios, tempestades é 
trovões da vida para nos abençoar como discípulos dEle, ainda que a gente não compreenda a 
primeiro momento. A luz do Salmo 146, então fomos desafiados a compreender que nunca 
estamos sozinhos. Veja o texto e as preciosas aplicações para nossa vida. 

(V.1 e 2) VOCÊ NUNCA ESTÁ SOZINHO... LOUVE – 1 - Louvai ao Senhor. Ó minha alma, 
louva ao Senhor. 2 - Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus 
enquanto eu for vivo. 

(V. 3 e 4) VOCÊ NUNCA ESTÁ SOZINHO... MAS NÃO CONFIE EM HOMENS – 3 - Não 
confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. 4 - Sai-lhe o espírito, 
volta para a terra; naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. 

(V.5 e 6) VOCÊ NUNCA ESTÁ SOZINHO... O CRIADOR É O AUXÍLIO-EMERGENCIAL – 
5 - Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta 
no Senhor seu Deus. 6 -  O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que 
guarda a verdade para sempre; 

(V. 7 a 9) VOCÊ NUNCA ESTÁ SOZINHO... ELE É O DEUS DE TODAS AS COISAS – 7 
- O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. 8 
-  O Senhor abre os olhos aos cegos; o Senhor levanta os abatidos; o Senhor ama os justos; 9 - 
O Senhor guarda os estrangeiros; sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. 

(V. 10) VOCÊ NUNCA ESTÁ SOZINHO... LOUVE – 10 - O Senhor reinará eternamente; o 
teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. 

Vamos neste tempo compartilhar uns com os outros: 
 

1. Como você ouve esta expressão do Dr. Augusto Nicodemos: "Nós somos discípulos do 
crucificado. Precisamos aprender a sofrer"  



2. Compartilhe com o seu PGM, como todo este processo de pandemia, de afastamento social 
e desafios deste tempo tem levado você ao crescimento? Quais áreas da sua vida você acha 
que está crescendo? Compartilhe. 

3. Neste momento, lembre dos desafios que você tem enfrentado neste tempo. Pare por um 
minuto e recorde de situações desafiadoras que você tem enfrentado nos últimos dias. Agora veja 
o que nos diz o Salmo 146. 5 e 6 - 5 - Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu 
auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. 6 -  O que fez os céus e a terra, o mar 
e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre; - Compartilhe o que vem ao seu 
coração ao ouvir este texto.  

DESAFIO DA SEMANA: Procure durante esta semana ao enfrentar desafios e lutas perguntar ao 
Senhor: o que o Senhor deseja me ensinar quando estou passando por esta situação? Mais do 
que perguntar “por que” pergunta ao Senhor o “para que”. Quais são as lições para minha vida 
neste tempo? Aceita o desafio? 

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

ATIVIDADES DOMINICAIS – Respeitando todas as normas da Secretaria da Saúde do GDF e 
aplicando as práticas deste tempo, vamos gradativamente poder receber nossos amados irmãos. 
Em cada domingo tem sido uma grande bênção! Neste próximo domingo dia 18/10 receberemos 
nossos PGMs com alegria. Neste final de semana estaremos recebendo os PGMs – Hopendo 
em Fé e Em Construção. Se você faz parte de um destes PGMs venha domingo presencialmente 
celebrar a Jesus! Esperamos você! 
 

ESTREIA HOJE NA HOPE TV |  Em tempos de pandemia como melhor aproveitar o tempo a 
homeschooling. Este vídeo estreou nesta quarta (14/10) às 15h na HOPE TV.  A psicopedagoga 
Nathália Jordão compartilhou conosco em nossa Escola de Pais aqui na HOPE os caminhos para 
sermos mais efetivos neste tempo de pandemia na educação dos nossos filhos. A psicopedagoga 
Nathália Jordão ela oferece atendimento para as dificuldades de aprendizagem, TDAH, Dislexia, 
Autismo, alfabetização e outros. Veja o seu perfil no Instagram: 
https://www.instagram.com/_nathalia.jordao/  
 
 

 


