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1. Encontro - Quebra-gelo: Que evidência de crescimento você vê na sua vida espiritual neste ano? 

 
2. Exaltação:  

 
3. Edificação:  

LIDANDO COM OS ALTOS E BAIXOS DA VIDA – Marcos 4.26-29 
26. Ele prosseguiu dizendo: "O Reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a 
terra. 
27. Noite e dia, quer ele durma quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. 
28. A terra por si própria produz o grão: primeiro o talo, depois a espiga e, então, o grão cheio na espiga. 
29. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita". 
 
Perguntas de compreensão e aplicação: 
 

1. O Salmo 92. 12,13 diz: – “O justo florescerá como palmeira, crescerão como o cedro do Líbano; 
plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus”. 

 De acordo com este texto, como você pode crescer e florescer neste tempo, mesmo vivendo tempos 
difíceis? 
 

2. Diante dos altos e baixos da vida – você precisa semear boas sementes. 

 Leiam o verso 26 – Qual o milagre que você está esperando e quais as sementes que você tem semeado 
para colher o milagre? 
 

3. Diante dos altos e baixos da vida – você precisa regar as sementes com oração. 

 Em Mateus 6.6 Jesus orienta: “Ao orar, entre no seu quarto e, fechando a porta, ore ao seu Pai, que está 
em secreto” - Porque você acha que temos tantas dificuldades em sermos intencionais no nosso tempo 
de oração? Como você lida com as distrações no seu momento de oração? 
 

4. Diante dos altos e baixos da vida – você precisa esperar a colheita com paciência. 

 Leiam Salmo 40.1-3 – Qual a lição que você vê nesse texto para aplicar à sua vida?  
 

5. Diante dos altos e baixos da vida – você precisa colher com gratidão. 

 Leiam os versos 28,29 – Quais são as evidências de uma pessoa que tem o coração grato ao Senhor? E 
como você vive a gratidão a Deus no seu dia a dia? 
 
 

4. Evangelização 
Anote o nome das pesoas que você gostaria que fossem alcançados com a salvação 
 

5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã.  
 
 

 
 


