
A GRANDE ESPERANÇA 
 

Lição 9 – Agindo para vencer 

ABERTURA: 
A. Você já deixou de receber algo por não agir no momento certo? Por quê? 
B. Cite algumas características de uma pessoa orgulhosa. 
PROPÓSITO: Aprender que a atitude é o que diferencia os vencedores. Saber 
como e quando agir são qualidades de um grande vencedor. Precisamos enten-
der que Deus age em nós, também, através de nossas atitudes. 
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: 1Samuel 30:1-8 e 18-20 
Neste texto vemos Davi em uma situação muito difícil, voltando de uma guerra 
vendo sua cidade destruída e mulheres e crianças levadas cativas. Suas atitudes, 
frente a este grande problema, o levou a recuperar tudo de volta. 
A. Se quisermos ser vencedores e recuperar aquilo que nosso inimigo nos rou-
bou, precisamos, assim como Davi, ter algumas atitudes. Cite-as. 
B. Por que Davi demonstrou sua dor para Deus (v.4)? 
C. Como Davi se fortaleceu em Deus (v. 6)? Explique. 
D. O que levou Davi a agir baseado na Palavra de Deus (v. 8)? 
E. O que aconteceria se Davi não tomasse uma atitude diante da situação que 
ele estava passando (v.18-20)? 
F. Que esperança o exemplo de Davi oferece aos cristãos? 
G. Por que Deus não destrói todos os homens maus do mundo? 
APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 
A. Você já perdeu uma grande oportunidade por não agir corretamente? 
B. Você já se arrependeu por não fazer algo ou por não aproveitar uma oportu-
nidade? 
C. Você já deixou de tomar uma atitude por causa de alguma dor? Você já falou 
para Deus sobre essa dor? 
D. Quer ser um vencedor? Quer recuperar aquilo que o seu inimigo te roubou? 
Entende que depende de algumas atitudes e a ação de Deus em você? 
PONTO: 
A. O que fazer nessas horas de grande desespero que parece que o fim chegou 
com tudo sobre nós? 
B. Precisamos dizer ao Senhor da nossa dor. Muitas vezes recorremos a pessoas 

ou coisas para nos aliviar da dor e nos esquecemos de compartilhar com quem 

realmente pode mudar nossa situação. Por isso, se quiser ser vencedor, compar-

tilhe com Deus a sua dor; Ele nunca fica indiferente e só Ele pode mudar a sua 

história. 
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Vencendo o medo de viver 
 
Antes de buscarmos respostas para os nossos medos, vejamos, o que o medo é capaz de fazer. 

 
• DESRESPEITA o PLANO de Deus: leia Deuteronômio 1:19-21. 
• DISTORCE o PROPÓSITO de Deus: leia Deuteronômio 1:27 
• DESENCORAJA o POVO de Deus: leia Deuteronômio 1:28 
• DESOBEDECE os PRINCÍPIOS de Deus: leia Deuteronômio 1:26) 

 
O Salmo 27 foi escrito por Davi e apresenta, pelo menos, quatro armas fundamentais para que 
possamos combater os medos que nos cercam: 
 

• O poder da CONFISSÃO. “O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei 
temor? O Senhor é o meu forte refúgio; de quem terei medo?” (Salmo 27:1) 

• O poder da FÉ. (Salmo 27:2-6) 
• O pode da SÚPLICA. (Salmo 27:7-13) 
• O poder da AÇÃO. “Espere no Senhor. Seja forte! Coragem! Espere no Senhor.” (Salmo 

27:14) 
 
Conclusões:  O segredo para vencer o nosso medo de viver é fazer de Deus o Senhor da nossa 
vida, mas isso tem que acontecer de verdade! 
 
A Bíblia diz: “Mas agora esta é a Mensagem do Eterno, do Deus que fez você, Jacó, daquele que 
o formou no início, Israel: não tenham medo, eu os redimi. Eu os chamei pelo nome. Vocês são 
meus. Quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei lá com vocês. Quando 
estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a 
cruz e a espada, não será um beco sem saída. Porque eu sou o Eterno, o seu Deus pessoal, o 
Santo de Israel, seu Salvador.” (Isaías 43:1-3 AM) 
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• Pedidos de orações 
 

 
 

 

 

É tempo de           rar 

Começaram as aulas quinzenais de canto  

Com a professora de canto - Cris  

1ª aula realizada - 21 de abril às 16h 
 

Incentivamos a participação de todos que se interessarem 
em aprender canto 

Os participantes poderão pagar conforme a sua possibili-
dade  depositar nas ofertas dos cultos.  

Valor sugerido: R$ 25,00 

Atenção ao novo critério 

 A partir deste boletim, os pedidos permanecerão na lista durante 
apenas 4 semanas. Se o seu pedido for atendido antes de 4 sema-
nas, favor informar aos membros do Ministério de Orações para 

que a igreja possa agradecer pelas bênçãos recebidas.  

Se após 4 semanas você desejar manter o seu pedido, na lista, favor 
solicitá-lo novamente. 

 

Como solicitar pedidos de orações 
 

Os pedidos de orações podem ser solicitados através do site da Internet 
ou colocando-os na caixinha que encontra-se sobre o balcão que fica 

sob a escada. 

Evite fazer pedidos diretamente aos dirigentes, no dia  do culto 
 

Membros do Ministério de Orações 

Atualmente os membros do Ministério de Orações são as nossas 
irmãs Sandra, Letícia e Sônia. Elas pretendem ampliar as atividades 

do Ministério e convidam a todos que quiserem participar deste 
Ministério, que entrem em contato com elas. O Ministério de Ora-

ções agradece. 

Preparem-se para o Congresso 3 em 1 de 2018 

Dias 14, 15 e 16 de setembro 

Preço das refeições R$ 15,00 

Total para participantes fora de Cu-
ritiba: R$ 90,00 

Tema: “Eu e minha casa serviremos ao Se-
nhor” 

Seja um voluntário para hospedar os irmãos de fora. 

Ministérios em ação 

Poucos conhecem, mas existe um Ministério de Preparação da Ceia do Senhor que a prepara 
a ceia a ser servida, todos os domingos, durante os cultos. No início de cada  ano a liderança 
do Ministério convida duas pessoas, por mês, para servir e é feita a escala do ano.  

A coordenação é responsável por manter o estoque de suco de uva, dos biscoitos (pão) para 
a ceia, além de chegar cedo, aos domingos, ver se está tudo certo, não faltar nada assim co-
mo preparar para retiros, doentes e eventos especiais. 

A congregação agradece às irmãs Sandra e Sônia que estiveram à frente deste 
Ministério há mais de 20  anos e entende que é o momento de darmos oportuni-
dade a outras pessoas assumirem a coordenação, portanto, se você se cosidera 
em condições de servir na coordenação, favor falar com elas. 

Campanha dos universitários americanos de Oklahoma 

Como tem acontecido nos últimos anos, o nosso ex-missionário, Ênio 
Latorre ,trará 16 jovens que desejam conhecer congregações brasileiras 
e servir de alguma forma. Eles estarão em Curitiba entre os dias 14 e 21 
de maio.  Ênio realizará palestras na igreja do Cajuru (4ª feira) e no Re-

bouças (5ª, 6ª, sábado e domingo no culto) 
Os jovens apreciam ficar na casa de brasileiros para conhecer a cultura e 
fazer amigos, portanto, os irmãos que puderem hospedá-los, favor co-

municar o irmão Pedro Jory.  

  

Encontro de casais 

Sábado dia 19 de maio, as 19:30  

No prédio da igreja  

Responsáveis: Paulo e Simone. 
 


