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1. Encontro - Quebra-gelo: Quem caminhou ou ainda caminha ao seu lado, na sua jornada de cristã? 

Compartilhe o quanto foi bom e importante ter alguém ao seu lado na caminhada com Cristo. 
 

2. Exaltação:  
 
3. Edificação:  

SENDO RESPOSTA DE DEUS PARA ESTA GERAÇÃO – 1 Reis 18.1-8 
1. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: "Vá apresentar-se 

a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra".  
2. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, 
3.  Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. 
4. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu cem profetas e os escondeu 

em duas cavernas, cinquenta em cada uma, e lhes forneceu comida e água. 
5. Certa vez Acabe disse a Obadias: "Vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um 

pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas e assim não será preciso matar nenhum 
animal". 

6. De modo que dividiram o território que iam percorrer; Acabe foi numa direção e Obadias noutra. 
7. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e 

perguntou: "És tu mesmo, meu senhor Elias?" 
8. "Sou", respondeu Elias. "Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui." 

 
Perguntas de compreensão e aplicação: 
Introdução: Nosso propósito e visão como igreja tem duas vertentes bem claras: Amar e Servir a Deus e Amar 
e Servir às pessoas. E nessas duas vertentes há uma coisa em comum: Nós precisamos “ser resposta de Deus 
para esta geração”. Somos servos de Cristo, e, por isso, devemos deixar marcas positivas e ser resposta de 
Deus, influenciando o meio em que vivemos. 
Aqui neste texto vemos como Elias, num tempo tão complicado como aquele, foi resposta de Deus para o seu 
tempo. Assim como ele influenciou o mundo da sua época e marcou o seu tempo, a sua geração, cuidando 
das pessoas, nós também fomos chamados para ser resposta de Deus para esta geração. 
 
1. Para ser resposta de Deus para esta geração–é preciso estar pronto para atender ao chamado de Deus 

 Em sua experiência, o que você acha que é preciso acontecer para atender ao chamado de 
Deus? 

 
2. Para ser resposta de Deus para esta geração – é preciso estar disponível 

 Elias enfrentou tempos difíceis e desafiadores para compartilhar a sua fé. Qual a sua maior 
dificuldade em compartilhar a sua fé com seus amigos e parentes? 

 De que forma você pode se aproximar intencionalmente das pessoas com o desejo de 
compartilhar o evangelho e ser bênção na vida delas? 
 

3. Para ser resposta de Deus para esta geração – é preciso se opor ao pecado 

 Se você fosse escolher alguém para imitar, como deveria ser essa pessoa? Como deve ser o 
modo de vida de uma pessoa que vale a pena imitar? 

 Como hoje as pessoas podem saber que andamos com Jesus, ou seja, que somos 
verdadeiramente seus discípulos? 

 Compartilhe o nome de três pessoas que são do seu relacionamento que você gostaria de 
compartilhar o evangelho com elas e ter essas pessoas aqui com você neste PG. 

 
4. Evangelização 

Última questão do intem 3 acima 
 

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


