13 – CRESCENDO NO DESERTO
Quebra Gelo: Se você fosse passar umas férias de 30 dias no Deserto, o que você levaria?
Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min)
- Orem pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento da Palavra.
- Orem para que neste mês de junho cresçamos enquanto enfrentamos o deserto em nossa caminhada.
Tempo de Adoração (5 min) – Escolha no cancioneiro digital um cântico e adore ao Senhor junto com seu PGM.
Tempo da Palavra (20 min) – Salmo 121
Neste mês junho, temos mergulhado na palavra de Deus, Nela encontramos respostas para o nosso coração…
Diante de tantos desertos que enfrentamos semana a semana, por mais bonitas que sejam as palavras que possamos
usar, por mais motivadoras que sejam os conselhos que qualquer “coach” pode oferecer… Nada se compara a
Palavra de Deus, ela adentra ao nosso mais íntimo e mostra as verdades de Deus para os momentos que enfrentamos,
para as dúvidas que passamos, para as ansiedades que temos enfrentado nos dias mais duros da vida.
Mergulhamos nas verdades do Salmo 121:1-8 | 1 - Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem
o meu socorro. 2 - O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. 3 - Não deixará vacilar o teu pé; aquele
que te guarda não tosquenejará. 4 - Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. 5 - O Senhor é
quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua direita. 6 - O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. 7 O Senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma. 8 - O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída,
desde agora e para sempre. – Diante desta Palavra, aprendemos as seguintes lições.
# - BUSCAREMOS SOCORRO (V. 1 E 2) | 1 - Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu
socorro. 2 - O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Como povo de Deus passaremos por situações
em que buscaremos por socorro… Um dos nossos grandes desafios na vida é saber que não seremos fortes o tempo
todo. Por diversos momentos da nossa jornada cristã, seja nos montes ou vales buscaremos por ajuda. E o Criador
de todas as coisas é o nosso ajudador… William Taylor escreveu: “Poderia haver melhor ajudador que aquele
que criou o céus e a terra?” – Nestas horas descobrimos e encontramos respostas no Criador dos céus e da terra…
Só que não para por aí não… Veja o que texto diz…
# - O SENHOR GUARDO O SEU POVO (v. 3 e 4) | 3 - Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não
tosquenejará. 4 - Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Com é bom saber que no Senhor
encontraremos a proteção… Ele não vai nos deixar escorregar em caminhos desafiadores… Ele quem sustenta. Não
nos deixa os nossos pés vacilar. Quando clamamos por Ele, encontraremos o sustento para seguirmos com pés
firmes, mesmo nos desafios da jornada.
# - O SENHOR NOS GUARDA EM TODOS OS MOMENTOS (v. 5 e 6) | 5 - O Senhor é quem te guarda; o
Senhor é a tua sombra à tua direita. 6 - O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. Imagine que dois grandes
perigos o povo passava no deserto: a insolação e o frio. Deus tem resposta a todos eles. Indiferente a situação, o
nosso Deus é especialista em milagres… 6 - O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. Existiam muitas
superstições acerca da influência da lua sobre a vida das pessoas. Diante das superstições acerca da influência da
lua sobre a vida das pessoas, o salmista está dizendo, a lua não poderá te fazer nada. Os astros não governam a
nossa vida. Somos governados pelo Criador de todas as coisas… Ele governa o sol e lua.
# - O SENHOR NOS GUARDA PARA SEMPRE (v. 7 e 8) | 7 - O Senhor te guardará de todo o mal; guardará
a tua alma. 8 - O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ele é o guardião agora
e para sempre… E por isso que Ele é o único que pode dar o seu povo a certeza da vida eterna. O povo de Deus não
desistia de suas peregrinações apesar dos temores. Mesmo diante de toda e qualquer situação, eles clamavam ao
Senhor, e sabiam que nEle encontravam toda a segurança.
Diante do que estamos nos propondo caminharmos neste encontro que hora começa, vamos compartilhar com nosso
PGM:
1 – Taylor afirma: “Poderia haver melhor ajudador que aquele que criou os céus e a terra? ” – Como você se
sente ao ouvir esta verdade?

2 – Diante dos grandes perigos desta vida, como podemos descansar em Jesus esta semana e fazermos dos desertos
que enfrentamos, um tempo de crescimento?
3 – O povo de Deus não desistia de suas peregrinações apesar dos temores. Como seu PGM pode te auxiliar a
caminhar mais durante esta semana mesmo diante dos desertos?
DESAFIO DA SEMANA: Ore ao Senhor para que você possa permitir o Senhor usar mais pessoas ao seu redor
para te ajudar na caminhada. Ore ao Senhor para você reconhecer que precisa de ajuda. Às vezes, estar sozinho no
deserto é muito dificil; precisamos permitir outros irmãos a auxiliar-nos na jornada do deserto. No entanto, nem
sempre aceitamos a ajuda do outro.
Tempo de Oração: Tenha um tempo de oração uns pelos outros neste momento. Multiplique em duplas de oração
e comartilhe com sua dupla de oração seus anseios e suas dificuldades diante do Senhor. O seu pequeno grupo
multiplicador é um lugar seguro para você abrir o seu coração e compartilhar vida.
Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo. Dentre elas,
recorde mobilize seu PGM para o Doe Amor em Cestas e para o PGZÃO. Convide e mobilize seu pequeno grupo
para o grande encontro do feriado da próxima semana.

