
                      

VASO NAS MÃOS DE DEUS 
             

TEMPO DO AMOR E CUIDADO UNS PELOS OUTROS (20 min) 
Oremos uns pelos outros, ouvindo e falando a respeito do que vivenciamos durante esta última semana, 

compartilhando as nossas necessidades uns com os outros. Momento de orarmos agradecendo pelas vidas 

dos líderes e da família hospedeira. 
  

“Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus irmãos.” (Atos 20:34)  
 

 

TEMPO DE LOUVOR (10 min); 

Sugestão: 1- Se não for para te adorar; 2- Reina em mim.   
 

QUEBRA-GELO (5 min); Sugestão: Em anexo.  
 

TEMPO DA PALAVRA – Para ler e Refletir (5 min) 
 

Deus nos abençoou criando-nos conforme a Sua imagem e a Sua semelhança, dando-nos também domínio 

sobre todos os animais, com todas as árvores frutíferas, vegetais e tudo foi feito para nos abençoar. E 

viu Deus o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom (Gn 1:31a). E o maravilhoso Deus quer que 

desfrutemos de tudo o que está preparado por Ele para nós. 

Na mensagem de domingo, o nosso amado Pastor Sinval, como sempre muito usado por Deus, mesmo com 

sua limitação temporária na fala, nos trouxe a maravilhosa reflexão, onde nos indaga e nos faz refletir: 

Você é um vaso nas Mãos de Deus? Você deseja ser um vaso nas Mãos de Deus? 

Se a sua resposta é sim, então você precisa tomar três atitudes:  

1- FUGIR: “Fuja dos desejos malignos da juventude...” (2Tm 2.22); tome uma atitude de escapar. 

Todos nós temos uma fraqueza onde o inimigo está esperando uma oportunidade, uma brecha, para 

entrar e nos derrubar. Os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, 

adultérios, cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a 

insensatez, todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. (Mc 7:20-23) 

2- SEGUIR: Você precisa tomar a decisão de seguir a justiça, a fé, o amor, e a paz. Portanto a ordem 

é justamente lutar contra essas tendências naturais e corruptas, buscando seguir o exemplo 

daqueles que foram iluminados e salvos por Jesus Cristo, para que a luz do Evangelho ilumine o 

mundo. (1Tm 6:11) 

3- SEGUIR COM ALGUÉM: “... juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor.” “Bem 

aventurados os puros de coração, pois verão a Deus.” (Mt 5:8) 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO (40 min):  

1- Veja esses exemplos de homens que foram vasos nas mãos de Deus: ENOQUE (leiam Gênesis 

5:24); NOÉ (leiam Gênesis 6:9); ABRAÃO (leiam Tiago 2:23); MOISÉS (leiam Êxodo 33:11); 

DAVI (leiam Atos 13:22). PAULO (leiam 2 Tm 4:7). Não é bom seguirmos esses exemplos? 

Então, como desenvolvermos essas virtudes alcançadas por esses vasos nas mãos de Deus? 

2- Esta mensagem de encorajamento tem como objetivo sermos renovados em nossa aliança com 

Deus e assumirmos um compromisso de serviço ao Reino juntamente com os de coração puro, 

invocam o Senhor. Como podemos fazer isso? 

3- Você tem se empenhado para se envolver na Maratona Bíblica, EBD, PGM, Missões, 

Evangelismo, Ação Social ou no serviço na Casa do Senhor? Você acredita que isso pode lhe 

trazer um renovo?   
 

TEMPO DE CLAMOR (10 min): Oremos pela unidade da Igreja na Palavra, pela unidade da nossa 

Juventude e pela alegre liberalidade de ofertarmos para Missões Estaduais. 

www.pibaguasclaras.org.br  
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Lembre-se!   O PGM é um lugar acolhimento, 

amor e cuidado. Antes de ganharmos alguém 

para Cristo precisamos ganhá-las para nós; 

porque nós somos de Cristo.  

http://www.pibaguasclaras.org.br/


 

SUGESTÃO  QUEBRA GELO 

VARRENDO O QUE É RUIM 
Peça para todos fechar os olhos e pensar o que cada um quer “varrer” da sua vida coisas que não agradam a 

Deus e que não querem mais. 

Pegue uma vassoura e fale para cada um “varrer. 

”Neste quebra-gelo, temos a oportunidade de conhecer através do compartilhamento o que está no coração 

de cada um para que possamos orar mais tarde; também é um período de alegria, pois sempre há alguém 

que “varre” de forma engraçada ou diferente! 

 

 

 

 


