
I N T R O D U Ç Ã O

Quem poderia imaginar um ano como o de 2020? Ele quebrou todas as previsões e expectativas, transformando a história da humanidade e 
também a vida cotidiana das pessoas. Em meio a tantas mudanças e incertezas, todos estão diante de uma questão: estou seguro? Posso 
confiar que tudo estará bem comigo e com a minha família? Posso dormir tranquilo?

“Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança.” Salmos 4:8

Poder dormir livre de preocupações é um ótimo termômetro de como está o seu coração. Se sua alma passou por um verdadeiro detox e se 
você está em paz, independente das circunstâncias, certamente você vai experimentar qualidade no seu sono.

Vamos conversar no encontro de hoje sobre um Deus maravilhoso, digno de toda confiança. Envolva toda a sua célula para convidar muitos 
visitantes neste dia do amigo especial. Lembre-se de delegar funções, conforme tópicos abaixo, e de preparar a reunião com muita excelência.

Q U E B R A - G E LO

Nosso tema de hoje é confiança. Peça para um grupo de voluntários (de 30% a 50% dos presentes) fecharem ou vendarem os olhos. Separe 
previamente pelo menos três objetos – tente não ser óbvio. 

Peça para as pessoas que estiverem de olhos abertos descreverem estes objetos, um de cada vez, a fim de que os demais possam tentar 
acertar de que se trata cada objeto. As células que estiverem se reunindo presencialmente podem dificultar ainda mais a brincadeira, dando 
o passo a passo para que as pessoas encontrem e peguem os objetos, de olhos vendados.

Após a brincadeira, conversem sobre essas questões:

• Como foi a sensação de estar de olhos fechados ou vendados?
• Algo incomodou?
• Fazendo um paralelo com este ano que foi tão atípico, como foi estar de “olhos vendados” acerca de vários aspectos da vida e do futuro?

T E S T E M U N H O

Selecione previamente uma pessoa da sua célula que viveu uma experiência com Deus ao longo deste ano para compartilhar como foi e o que 
ela aprendeu sobre confiança.

A D O R A Ç Ã O  E  O R A Ç Ã O

Um passo de fé e confiança é adorar a Deus independente das circunstâncias. Explique um pouco sobre o sentido da adoração e sobre a letra 
da música que vamos passar. Desafie os presentes a colocarem diante de Deus seus pedidos e receios enquanto recebem os versos da canção 
como uma ministração.

https://www.youtube.com/watch?v=oJ3X-h8coAM - Oceanos | Cd Majestoso IBCBH

Após a música, separem um tempo de oração pelos pedidos de todos.

POSSO CONFIAR?

No famoso Sermão da Montanha, Jesus faz afirmações contundentes sobre confiar em Deus:

“Portanto eu lhes digo: não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber; nem com seus próprios corpos, quanto ao 
que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu: não semeiam 
nem colhem nem armazenam em celeiros; contudo, o Pai celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, 
por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? “Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os 
lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. 
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? 
Portanto, não se preocupem, dizendo: ‘Que vamos comer? ’ ou ‘que vamos beber? ’ ou ‘que vamos vestir? ’ Pois os pagãos é que correm atrás 
dessas coisas; mas o Pai celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas 
essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a 
cada dia o seu próprio mal”. Mateus 6:25-34

Pergunta: Descobrimos em 2020 que não temos controle sobre a vida, a saúde ou sobre as circunstâncias. Como você tem vivido ao longo 
deste ano? O que todo este contexto gerou em seu nível de confiança?

Digno de confi ança
Dia do amigo | 23 a 28 de novembro



A maioria das pessoas está bem quando tudo vai bem e mal quando tudo vai mal. Ou seja, são guiados pelas circunstâncias. Parece lógico. 
Mas, quando olhamos para a vida de Jesus, o autor das palavras que acabamos de ler, vemos que ele tinha uma confiança inabalável, a ponto 
de dormir em meio à tempestade, em certa ocasião em que viajava de barco com seus discípulos.

Pergunta: Porque Jesus conseguia dormir tranquilo em meio à tempestade? Você também tem descansado tranquilo em meio às tempesta-
des da vida?

CONFIAR DE OLHOS VENDADOS?

Podemos aprender muitas lições com este texto que estamos estudando hoje. A principal delas é que podemos confiar em Deus. Você não 
precisa ter o controle para poder confiar. É só saber que Jesus está no controle e deixá-lo agir e conduzir as coisas.

Pergunta: Quais preocupações não precisamos ter, conforme o trecho de Mateus 6?

Algumas áreas muito importantes da nossa vida, que podem tirar o sono de tantas pessoas, estão cobertas na vida daqueles que confiam em 
Deus: sustento, moradia, vestuário, alimentação, etc. O texto diz que não podemos acrescentar uma hora que seja às nossa vidas, de sorte 
que até a morte está nas mãos de Deus.

Ou seja, você pode fechar os olhos e confiar que Deus cuida de você. Para saber porque isso acontece e quem tem acesso a este imenso cui-
dado de Deus, vamos falar sobre os tópicos abaixo:

1. PORQUE DEUS AGE DESSA FORMA?

Por duas vezes Jesus repete a seguinte pergunta: ‘não tem vocês muito mais valor do que eles?’. Jesus está mostrando que cada ser humano 
tem valor diante de Deus, muito mais valor do que as aves ou os lírios, por exemplo. Deus se importa com cada pessoa, porque ele nos ama. 
Você tem valor para Deus!

O coração de Deus é movido por amor, como um pai que cuida, se dedica e dá o melhor aos seus filhos. E o mais especial, um pai todo podero-
so: onipresente, onisciente e onipotente. Como é maravilhoso poder confiar em um Deus assim!

2. QUEM PODE CONFIAR NO AGIR DE DEUS?

Deus ama todas as pessoas. Mas o seu compromisso de agir está direcionado para um grupo específico de pessoas. Jesus afirmou: ‘Busquem, 
pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas’. Mateus 6:33.

Reino de Deus fala sobre governo de Deus. Fala sobre colocar a vontade de Deus como prioridade em sua vida. Sobre deixar de estar no con-
trole. Ao invés de você ser o rei da própria vida, deixe Jesus ser o seu Rei e entregue o governo da sua história a Ele.

Jesus é a expressão máxima da justiça de Deus. Ele veio para levar nosso castigo, cumprindo a lei e estabelecendo uma nova justiça baseada 
na fé (Romanos 3:21-26). A justiça de Deus é a salvação pela fé em Jesus. Devemos buscar essa justiça, crendo em Jesus e contando a boa 
notícia a mais pessoas. Assim, a justiça de Deus crescerá na terra. 

Pergunta: Você já entregou o governo da sua vida a Jesus e pode afirmar que Ele é o seu Rei? Você confia na justiça de Deus ou na justiça 
própria?

C O N C L U S Ã O  E  O R A Ç Ã O

Aprendemos hoje que Deus nos ama. Ele se importa com cada pessoa, pois temos valor precioso diante dele. Vimos também que podemos 
fechar nossos olhos tranquilamente, sabendo que Deus cuida daqueles nele confiam.

Aprendemos que o agir de Deus se move em direção àqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, hoje é 
muito importante você tomar uma decisão e se posicionar. Deixe Jesus ser o seu Rei e o seu Justificador. Faça isso agora mesmo pela fé e 
declare por meio de uma oração:

Jesus, eu entendi que o Senhor me ama e se importa comigo. Entendi que posso confiar em ti e que o Senhor cuida de mim. Eu decido entregar 
o governo da minha vida ao Senhor. Peço que a justiça que foi cumprida na cruz, por meio de Cristo, perdoe agora mesmo os meus pecados e 
me faça justo e justificado diante de Deus. Amém!

AV I S O S 
FESTA DAS CÉLULAS L 6 DE DEZEMBRO 

Nesta ocasião especial, queremos ver você celebrando ao lado da sua célula. Saiba como inscrever o seu grupo: 

Participação presencial: inscreva toda a célula para participar presencialmente do evento e compareçam juntos. Não esqueçam de combinar 
aquela caracterização especial para animar ainda mais a festa, combinado!?

Participação online: reúna a sua célula em algum lugar, promova uma celebração temática e acompanhem o culto ao vivo pelo YouTube em 
um momento de alegria e comunhão.

Importante: A inscrição do grupo é fundamental para que estejamos todos conectados e deverá ser feita pelo líder no site da Central. Para 
maiores esclarecimentos, assista e veicule na sua célula o vídeo a seguir: www.central.online/video-festa


