ORAÇÕES DE CELEBRAÇÃO (15 minutos)
Para iniciarmos a nossa reunião vamos ter alguns minutos de gratidão. Vamos agradecer a Deus pelo que
ele tem feito na vida de cada um de nosso grupo pequeno. A ideia deste momento é que todos do grupo
levante pelo menos um motivo de gratidão a Deus para que todo o grupo celebre a Deus em oração. Não
vamos pedir nestes minutos iniciais, somente agradecer a Deus pelos motivos levantados no grupo.

_____________________________________________________________________________
REVITALIZANDO A VIDA (30 minutos)
Estamos chegando no meio do ano de 2019 com crises existenciais, crises familiares, demandas
profissionais e tensões nacionais. É necessário desacelerarmos para refletirmos e reavaliarmos a nossa
vida diante da presença de Deus. Diante de frustrações, doenças e crises financeiras que ocorreram ao
longo deste primeiro semestre, perguntas profundas sobre a existência surgem e dúvidas tomam conta de
nossos corações. Afinal de contas, qual é o meu propósito na história? Por que tudo está dando errado ao
meu redor? Deus realmente se importa comigo e está cuidando da minha vida? Conforme vimos na
mensagem deste domingo, o texto de Isaías 40 nos traz uma profunda reflexão sobre como conseguimos
encher o nosso tanque novamente e sermos revitalizados.
LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Isaías 40.1-31
REVITALIZAR A VIDA É:
1. Saber que o rei da história vem (Is 40.3-5)
2. Reconhecê-lo como nosso pastor (Is 40.10-11)
3. Esperar no Senhor (Is 40.29-31)
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
1. Quando você está esgotado e sem forças, o que você faz para se revitalizar?
2. Quais são as crises que você tem vivido?
3. Há perguntas difíceis dentro de você quanto ao cuidado de Deus?
4. Você já questionou o amor e o poder de Deus em algum momento da sua vida?
5. Ter a compreensão de Deus, enquanto Criador e governador de todo universo e história,
transforma a maneira como você encara suas adversidades?
6. Em qual área da sua vida você precisa que Deus renove as suas forças?

_____________________________________________________________________________
ORAÇÕES DE NECESSIDADES (15 minutos)
Vamos compartilhar nossas crises e orar uns pelos outros. Vamos nos desafiar a confiar em Deus diante
das adversidades. Não vamos nos esquecer de orarmos por nossa comunidade e pela conferência do
CTPI que acontece agora em agosto.

