
 

 

       023 – Vencendo dias Difíceis 
 

Quebra Gelo – Qual foi um momento em sua vida em que você achava que não tinha mais jeito e Deus lhe deu 
vitória? Compartilhe com seu PGM 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

- Ore ao Senhor neste primeiro momento, uns pelos outros. Ore pelos motivos e medos apresentados no 
compartilhar inicial 
- Ore pela sua Igreja – Ore por este tempo de retorno dos PGMs e dos Cultos presenciais. 
 
 

Tempo da Palavra (20 min) – Hebreus 10.32 a 35 

 Ao chegarmos nesta última semana do mês de agosto, somos desafiados a nos recordarmos do cuidado 
de Deus em dias desafiadores. Tempo que meditamos com o escritor aos hebreus e crescemos através de seus 
conselhos a um povo que estava em marcha e em dias desafiadores. Olha o conselho do escritor aos Hebreus 
ao povo que estava passando um momento difícil: 

Hebreus 10:32 - 35 - 32 Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, 
quando suportaram muita luta e muito sofrimento. 33 Algumas vezes vocês foram expostos a 
insultos e tribulações; em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. 
34 Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos 
próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. – Lembre-se do que 
você já passou. 

É interessante ele chamar o olhar do povo para o passado. É um apelo ao passado. Não que tenhamos que viver 
dominado pelo passado, mas muitas vezes devemos olhar para o passado e ver o cuidado de Deus. E se tem 
alguém que tinha um passado extraordinário, um passado do cuidado de Deus era o povo de Israel. 

Em outras Palavras o escritor aos Hebreus está dizendo: Lembre-se: Deus que sempre cuidou de você. Mais uma 
vez notamos a ênfase principal do livro: Encorajamento. Mais uma palavra de encorajamento a perseverarem na 
fé em meio a dias difíceis. Preste atenção: normalmente não pensamos em dias difíceis, dias de sofrimento como 
sendo algo bom para nós, mas, dias desafiadores são permitidos por Deus para que o nosso caráter e nossa 
paciência sejam formados. 

Em meio aos momentos de muitas dificuldades, no sentimos a presença de Deus mais claramente. E encontramos 
ajuda uns com os outros. E nestas horas que notamos e aprendemos que aquela ideia de que ninguém se importa 
conosco é mentirosa. Como temos visto o cuidado uns com outros em tempos tão desafiadores. Ter a convicção 
que Jesus está conosco em meio ao sofrimento, isso acalma nosso coração. E temos a certeza que um dia Ele 
retornará para nos buscar e afim de acabar de uma vez por todas com toda a nossa dor. Isso nos ajuda a confiar 
e crescermos em nossa fé. Veja Paulo o que diz em Romanos 5.3-5: 

3 - Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação 
produz perseverança; 4 - a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança. 
5 - E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por 
meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. 

Lembre-se: Deus que sempre cuidou de você! Ao aprendermos esses preciosos ensinamentos, vamos 
compartilhar. 

1 – Nestes quase 6 meses de pandemia, compartilhe com o seu PGM sobre o cuidado de Deus sobre sua vida.   
 

2 – “A NOSSA PERSEVERANÇA REVELA NOSSO CARÁTER APROVADO.” - Como você enxerga esta 
afirmação? Compartilhe. 

3 – Como nesta semana, o seu PGM por orar por sua vida para que você se sinta mais encorajado a prosseguir 
mesmo em meio aos desafios deste tempo? 
 
 
 
 
 
 

DESAFIO DA SEMANA: Nesta semana, e escolha um novo irmão do seu PGM, e aceite o 
desafio diário do encorajamento. O seu desafio será nos próximos sete dias, diariamente 

encaminhar ao seu irmão escolhido uma Palavra de Encorajamento. Você aceita o desafio? 



Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração (20 min) 

Este é um momento muito precioso neste nosso primeiro encontro do semestre. Tenha um tempo de 
compartilhamento com o seu PGM sobre a possibilidade de um retorno presencial. Compartilhe e ore por este 
processo de retorno. Lembrando que precisaremos ao retornarmos presencialmente, termos nossos encontros 
em um local amplo, onde o distanciamento possa ser praticado, uso da máscara, álcool em gol e as meditas de 
segurança que todos nós temos colocado em pratica em nossa caminhada neste tempo de pandemia. Ore e 
compartilhe com o seu PGM sobre este tema. 
 
Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
 
 

RETORNO DAS ATIVIDADES DOMINICAIS – Tenha um tempo de oração com o seu PGM por este novo tempo 
em nossa vida como Igreja. Queremos a partir do próximo domingo, dia 23/08 retornarmos com nossas 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. Como o novo decreto do Governo do DF podermos 
receber irmãos acima de 12 anos e que não esteja dentro do grupo de risco. Neste próximo domingo dia 30/08 
teremos conosco os PGMs em Construção e Rompendo em Fé presencialmente no templo. No próximo domingo, 
dia 06/07 teremos os PGMs Gênesis e Recanto conosco. O mais importante hoje é orarmos por este novo 
momento. 
 

ENCONTRO PINK – Nesta sexta-feira às 20h nossa rede de Mulheres terá mais uma edição do Encontro PINK. 
Você minha irmã não pode ficar de fora. Convide uma miga e venha estar conosco no aplicativo Zoom. Deus tem 
uma Palavra de Renovo para o seu coração. 
 
DOE AMOR – Já começamos a nossa jornada do Doe Amor para o mês de setembro. Estamos trabalhando para 
novamente alcançarmos as 60 famílias que temos abençoado. Se você puder e desejar participar conosco, envie 
uma cesta básica. A sua doação vai abençoar uma família muito preciosa. Deus te abençoe poderosamente. 
Nosso objetivo será entregar as cestas no sábado dia 12/07. 
 
 

 


