
Texto Base: “Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e 
orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da 
prosperidade dela.” Jeremias 29.7 (NVI)

Reflexão
 Como nós cristãos podemos abençoar nossa cidade? Como usar nossos 
dons e talentos em benefício das pessoas que convivem conosco, especialmente 
os mais pobres e necessitados? Deus espera que seu povo tenha compromisso 
com a cidade.
 A igreja é um organismo vivo que se movimenta para dentro: quando nos 
juntamos para a comunhão, o louvor a Deus e o compartilhar da sua Palavra; e para 
fora: nas casas, no trabalho, na escola, na cidade, no dia a dia. 
 O texto de Jeremias expressa bem o que Deus espera que seus filhos façam 
pela cidade onde moram. E observem que, naquele momento, os judeus estavam 
vivendo fora da sua terra natal; eles estavam exilados na Babilônia. 
Mas se Deus pediu que eles orassem por essa cidade para onde eles haviam sido 
levados à força, quanto mais nós devemos orar pela cidade onde nascemos ou 
para onde nos mudamos!

AS CIDADES
 A primeira cidade na Bíblia, fundada por Caim, foi marcada pela rebelião a 
Deus, resultado do esforço humano para dominar a criação, mas sem depender de 
Deus (Gênesis 4.17). E assim são as cidades em todo o mundo.
 Mas, no princípio, Deus criou um jardim. O jardim é um lugar de beleza 
coletiva, de recursos comuns, de justiça na distribuição dos frutos, de paz e boa 
convivência. 
 As cidades criadas pelo homem falam de egoísmo, de violência, de 
corrupção, de recursos concentrados nas mãos de uns poucos.
Toda cidade com a marca da rebelião tem a possibilidade de conversão e de se 
tornar mais parecida com o projeto inicial de Deus. Mas como isso pode acontecer? 

Quais os instrumentos de Deus para isso?
 1. Nossa oração. Precisamos interceder pelos problemas da cidade. O 
cristão tem compromisso com os seus semelhantes. Precisamos orar pelas famílias 
da nossa cidade e para que o Reino de Deus venha sobre a cidade e nação.
 2. Nosso estilo de vida. Trata-se do nosso testemunho público diante 
das pessoas. O nosso jeito de viver, de tratar as pessoas e de fazer as coisas deve 
contagiar outros.
 3. Nosso envolvimento com os problemas da cidade. Somos aqueles 
que também arregaçam as mangas e fazem algo pelo bem das famílias, pelo bem da 
cidade. Somos aqueles que se importam com os outros. 

Aplicação pessoal

1. Como cristão, você tem se envolvido só com a vida dentro da igreja ou 
também com a ação fora dela?
2. O que você pode fazer de prático pelo bem da sua cidade?

Texto Base: Jeremias 37.17-21

Reflexão
 Vivemos dias de crise. Guerras e conflitos se espalham por todo o mundo. 
As instituições nacionais estão sem credibilidade. Há injustiça, desemprego, 
insegurança, violência e imoralidade em todos os âmbitos da sociedade. As famílias 
têm sido atacadas e muitos vem sofrendo com conflitos e tensões.

Qual a palavra de Deus na crise?
O que Deus tem a nos falar nesses momentos de perplexidade?

 Infelizmente há pessoas que não querem ouvir a voz de Deus na hora da 
crise. Por estarem fragilizadas, angustiadas, tristes ou estressadas, muitas querem 
ouvir uma palavra de conforto que venha de encontro às suas próprias expectativas 
e vontades, e por isso ficam surdas à voz de Deus.
 Cuidado! Na hora da crise seremos tentados a fugir daquilo que 
Deus tem para nos falar. 
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MINHA FÉ, MINHA CIDADE | SEMANA I

A PALAVRA DE DEUS NA CRISE | SEMANA II



PROGRAMAÇÃO

Clamor Trombetas
Casa de Oração

Clamor Trombetas
4 de Outubro | 20h | Central do Barreiro
Casa de Oração - Adoração e Intercessão
4 de Outubro - 22h a 5 de Outubro - 22h
Central do Barreiro

Semana do Clamor

5 a 8 de Outubro (Domingo/Quarta)
Domingo: 10h, 17h e 19h 
Segunda a quarta:  7h, 15h e 19h30
Central do Barreiro 

Encontro de Homens
20 de Outubro | 19h30 | Central do Barreiro
Aprovados por Deus
Pr. Rogério Texeira

Encontro de Mulheres
25 de Outubro | 17h | Central do Barreiro
Deus sabe o que é melhor para mim
Pr. Débora

BATISMO 26 de Outubro | 9h30 | Central do Barreiro

CURSO DE BATISMO TODO DOMINGO NA ABEV ÀS 18H

Domingo

09h  - Escola Bíblica (ABEV)
10h - Culto de Celebração
14h - Programa Rede Super (Canal 21/ 23 NET)
17h - Culto de celebração
19h - Culto de Celebração

Segunda
20h

Mulheres Intercessoras
ABEV

Quarta
19h30

Noite da Unção e da Vitória
Central do Barreiro

Quinta
19h30

Escola Bíblica Mocidade Central
ABEV

Sexta
20h

UPAC - União de Adolescentes Central
Central do Barreiro

Sábado
20h

Mocidade Central
Central do Barreiro

Projeto Saúde Emocional | SEG À SÁB
Atendimento Psicológico |  Apoio as famílias

Agendamento: 31 3384-3915

3 SUGESTÕES DE COMO VOCÊ DEVE SE COMPORTAR EM 
MOMENTOS DE CRISE A FIM DE OUVIR A VOZ DE DEUS 

SEMANA III

 1. Escolha sempre ouvir o conselho de Deus, ainda que isso seja 
o mais difícil a fazer (João 6.66-69). Precisamos ouvir a Deus, mas nem todos 
entendem e aceitam o seu conselho “porque estreita é a porta, e apertado o 
caminho que conduz para a vida...” Mateus 7.14

 2. Fuja das palavras que te estimulam a mudanças sem processo 
(Jeremias 29.4-7). Cuidado com as propostas de mudanças fáceis. As crises nos 
levam a um processo de amadurecimento. Se pularmos essa fase, não cresceremos.

 3. Cuidado para você não transformar a Bíblia em um livro de 
mágicas onde você escolhe as palavras segundo seus próprios desejos 
(Filipenses 4.10-13). “Tudo posso naquele que me fortalece”, inclusive podemos 
passar dificuldades, lutas, adversidades ou privações. Mas tudo isso será ensino para 
nós, a fim de aprendermos a viver contentes em toda e qualquer situação.

Uma boa notícia!
 Nos momentos de crise, embora possamos ouvir uma palavra difícil da parte 
de Deus, também temos as suas mais ricas promessas para nós (Jeremias 29.10-14).
Deus tem interesse em nosso bem. Todas as coisas estão debaixo de seu governo. 
Devemos crer que as crises vêm para transformar a nossa vida segundo a sua 
vontade. Assim, seremos pessoas melhores depois das crises.

Aplicação pessoal

1. Você tem enfrentado crises na sua vida? Você quer ouvir a voz de Deus 
nessa situação?
2. Você crê que as crises vêm para amadurecer você e te transformar em uma 
pessoa melhor? 


