
 

 

       024 – DESESPERANÇA 
 

Quebra Gelo – Quais planos você fez para este ano e não conseguiu realizar?  
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

- Ore ao Senhor neste primeiro momento, uns pelos outros. Ore pelos demais líderes de PGMs e Hospedeiros. 
- Ore pela sua Igreja – Ore por este tempo de retorno dos PGMs e dos Cultos presenciais. 
 
 

Tempo da Palavra (20 min) – Jeremias 29.11 | 1ª Coríntios 15.19 | Romanos 5.5 

Em tempos de pandemia e quando fechamos esta série sobre o “Novo Normal”, queremos em nosso 
encontro de hoje compartilhar sobre um dos maiores dilemas deste tempo, a DESESPERANÇA. No último 
domingo aprendemos que o maior vírus todos os tempos é o pecado. Fruto dele vem a morte, a separação eterna 
de Deus. Este vírus sem dúvida alguma é o mais letal. A nossa maior alegria é saber que para este vírus já temos 
uma grande vacina: Cristo Jesus. Jesus deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue para que pudéssemos 
encontrar nEle a cura para este mal terrível que nos afasta de Deus. 

 

No entanto, depois do PECADO, a DESESPERANÇA, é um dos resultados de toda esta condição humana, 
em especial, de uma vida longe de Deus, podemos dizer que também assola muitas pessoas. Em tempos de 
pandemia isso se torna mais evidente. QUANDO ALGUÉM PERDE SUA ESPERANÇA ELE DEIXA DE VIVER. 
O dicionário da língua portuguesa de uma maneira bem técnica define desesperança como: ausência ou falta de 
esperança; descrença ou desilusão ou ainda, a circunstância de quem está ou se encontra em desespero (sem 
esperança). Quando estudamos a palavra desesperança na sua etimologia, ou seja, a raiz da palavra esse termo 
tem a relação com perda da esperança, uma relação como sentimento de vazio interior.  

 

Em outras palavras, nos enxergamos em um deserto, sozinhos, e que todos os nossos esforços não fazem 
mais nenhum sentido. E passamos então a nos questionar. Os questionamentos invadem nosso coração. Fruto 
disso a vida para. Não se consegue lidar com mais nada. As tarefas, a casa, a família, as obrigações, e por fim 
o inimigo das nossas vidas que veio matar, roubar e destruir, esta é especialidade dele, coloca neste coração a 
última pergunta: vale pena viver? Diante de tudo isso temos a resposta da Palavra de Deus para desesperança. 
O que a Palavra de Deus nos diz sobre isso? Com podemos em meio ao caos ter um coração renovado em Cristo 
e sermos cheios de esperança? 
 

1º - DEUS TEM UM PLANO PARA VOCÊ: Jeremias 29.11 – “Porque sou eu que conheço 
os planos que tenho para vocês', diz o Senhor, 'planos de fazê-los prosperar e não de 
causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro.” 
 
2º - A ESPERANÇA EM CRISTO NÃO SE LIMITA APENAS NESTA VIDA: 1 Coríntios 15.19 
– “Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais 
infelizes deste mundo.”  
 
3º - ESTA ESPERANÇA NÃO NOS DECEPCIONA: Romanos 5.5 – “E a esperança não nos 
decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito 
Santo que ele nos concedeu.” 

 
Diante de tudo o que estamos aprendendo este mês, vamos esta semana fechar esta série juntos 

compartilhando algumas perguntas: 
 

1- Você algum dia já sofreu alguma decepção com algo ou alguém? Conte como foi sua experiência. 
 

2 - Como lidamos com nossas frustrações? Será que não estamos colocando nossas expectativas nos lugares e 
pessoas erradas? A Palavra de Deus nos diz que a nossa esperança não nos decepciona. Como lidamos com 
esta verdade? 

3 - Quando você ouve este textos de Jeremias 29.11 – “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para 
vocês', diz o Senhor, 'planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um 
futuro.” –   O que precisamos fazer para conhecer e viver os planos de Deus? 

 
 
 
 
 

DESAFIO DA SEMANA: Nesta semana, o nosso desafio está em começarmos a orar por um amigo que 
ainda não participa do PGM e gostaria de ter ele conosco. Compartilhe com o seu PGM o nome deste amigo e 

ore ao término do encontro por ele.  Que você pode fazer para ter ele com você na próxima semana? 



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: 
 
CAMPANHA DE MISSÕES NACIONAIS 2020 | meus amados irmãos a partir do próximo domingo, iniciaremos a 
nossa mobilização missionária 2020 - Porque Ele me amou. Nosso maior desejo é nos próximos 60 dias estamos 
voltados para os desafios missionários da nossa nação. A cada domingo termos alegria de ouvir e receber desafios 
missionários que motivam o nosso coração a estarmos mais e mais pertos de Jesus e cumprimos a missão. Como 
Igreja vamos juntos mobilizar para que possamos alcançar nosso grande alvo e participarmos do apoio aos nossos 
obreiros no sertão brasileiro. 
 

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 06/09 
teremos conosco os PGMs Gênesis, Céu Azul e Recanto presencialmente no templo. No próximo domingo, dia 
13/09 teremos os PGMs Primitivos e Discípulos.  
 

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. 
 
 

 
 


