
 

 
03 – CORRENDO ATRÁS DO VENTO 

Quebra Gelo – Hoje teremos um Quebra Gelo que já usamos em 2019, mas foi muito 
interessante, e vamos repetir ele para 2020 - VARRENDO O QUE É RUIM - Pegue uma 

vassoura e fale para cada um “varrer” da sua vida coisas que não agradam a Deus e que 

não querem mais. Neste quebra-gelo, temos a oportunidade de conhecer o coração uns 

dos outros para que possamos orar mais tarde; também é um período de alegria, pois 

sempre há alguém que “varre” de forma engraçada ou diferente! 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore ao Senhor pela vida do líder do seu PGM e por novos líderes em treinamento. 

- Ore pela sua Igreja, pelo seu pastor e pelo avanço da obra de Deus. 
 

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) – Eclesiastes 2.26 
 

O que realmente importa? Está foi a pergunta que temos o grande desafio de responder 

durante esta semana quando meditamos sobre a mensagem do último domingo (23/02) - 

“Correndo atrás do vento” - ministrada pelo Pr. Fabrício Freitas em nossa comunidade a luz do 

texto de Eclesiastes 2.26 – “Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e 

felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para 
entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento.”  

Eclesiastes é uma reflexão profunda e verdadeira que não haverá realização fora do Senhor. 

Salomão nos mostra que não devemos colocar nossa confiança em nossos esforços, nossas 

habilidades, nossa justiça, e sim, no Senhor. Se buscamos a nossa realização plena em nossos 

feitos nunca ficaremos satisfeitos, por que somente Deus pode trazer a verdadeira satisfação.  

Eclesiastes é parte de um testemunho de Salomão do que acontece com um reino ou uma 

família que se esquece de Deus. Por isso Salomão chega a conclusão, resumindo que muitos dos 
seus esforços para encontrar significado para vida não passava de vaidade – “eis que tudo era 

vaidade, como correr atrás do vento.” - Então aprendemos juntos 3 lições preciosas para que 

não vivamos uma vida correndo atrás do vento: 
 

 "Coisas importantes na vida" podem se tornar ídolos que nos afastam 

de Deus e dos nossos. 

 A verdadeira alegria é alcançada quando seguimos os padrões que Deus 

estabeleceu. 

 Nada nos satisfaz se não tivermos alinhados a vontade de Deus. 
 

Não adianta correr atrás dos sonhos sem buscar a orientação do Senhor. Não podemos tomar 

decisões, se esforçarmos, e querermos fazer as coisas por elas mesmas, sem dar a mínima para a 

vontade dEle. O final será apenas frustrações em nosso coração, então: “Entrega teu caminho 

ao SENHOR, confia nele e o mais ele fará” - Sl 37.5 - Vamos as Perguntas para 

Reflexão: 
 

1 – Nosso pastor na mensagem afirmou: "Coisas importantes na vida podem se tornar 

ídolos que nos afastam de Deus e dos nossos.” – Quando você houve esta frase o que 
entende? 

2 – Por que sacrificamos coisas importantes em busca de nossa satisfação pessoal? 

Compartilhe 

3 – A verdadeira satisfação vira em saber que Deus é suficiente. O que diariamente 

podemos fazer para que não vivamos correndo atrás de vento? 

 

 

 

 

DESAFIO DA SEMANA: O desafio desta semana será fazer uma reflexão e escrever em 

uma folha a sua lista de prioridades. Ore e pergunte ao Senhor se elas estão corretas. 



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

Este é um momento muito precioso e m nossa encontro semanal dos Pequenos Grupos, é 

tempo de orarmos uns com outros. Multiplique em duplas e compartilhe com sua 

dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da semana. Peça que 
os irmãos compartilhem sobre como foi a prática das coisas que Deus falou no último 

encontro. Estimule os que não conseguiram, anime os que não tentaram e louve a Deus 

pelos que praticaram. 
 

 

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

abaixo: 
 

- ENCONTRO DE INTERCESSÃO - Toda terça-feira às 5h estamos em nossa Igreja de 

joelhos buscando e clamando ao Senhor! O Senhor disse a Jeremias: “Clama a mim, e 

responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes.” 

Jeremias 33.3. Tem coisas que só iremos conhece quando nos dispomos a buscar ao 

Senhor de maneira mais intensa. Você deseja crescer? Te esperamos às 5h na próxima 

terça-feira na HOPE! 
 

- TODOS JUNTOS - “Empenhai-vos pela prosperidade da cidade, e orai ao SENHOR 

em favor dela; porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade”. (Jr. 29.7) 

– Como povo batista em Samambaia e região estaremos reunidos na Terça-feira (Feriado) 

dia 25/02 as 19h30min para clamarmos pela nossa cidade. Cremos que juntos podemos 

avançar muito diante dos desafios e oportunidades que temos aqui no coração do Planalto 

Central. Pr. Flávio Lúcius (PR) vai estar ministrando a Palavra e você é nosso convidado. 

Venha celebrar a Jesus conosco! 
 

- ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA – Domingo dia 01/03 as 18h teremos a realização da 

nossa Assembleia Extraordinária para que possamos dar alguns passos de grande 

importância para nossa comunidade de fé; dentre a pauta que iremos tratar estão os 

seguintes assuntos: Recomposição da Diretoria/Conselho Fiscal, mudança oficial de 

endereço da nossa comunidade, pedido de concílio de pastores para o exame do nosso 

irmão Michael Braga ao ministério pastoral no segundo semestre de 2020 e outras 
comunicações. Esperamos você! 
 

 


