
 

  
 Hoje vamos falar sobre um tema 

diferenciado para as nossas vidas! 

Vamos afirmar juntos o tema de nossa 

reunião: “Vamos viver as promessas de Deus!” 

Deus no fez uma promessa importante, em 

Hebreus 13:5-6, garantindo que nunca nos 

abandonaria, e é com esta certeza que iniciaremos 

as reuniões de nossos Grupos Familiares. 

Vamos ler juntos: 

“Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-

vos com as coisas que tendes; porque ele tem dito: 

De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te 

abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: O 

Senhor é o meu auxílio, não temerei; que me 

poderá fazer o homem?” (Hb 13:5-6). 

O Senhor sempre estará conosco em todos 

os momentos: 

 Nas situações mais impossíveis. Deus é 

suficiente: “Quando passares pelas águas, eu 

serei contigo; quando, pelos rios, eles não te 

submergirão; quando passares pelo fogo, não te 

queimarás, nem a chama arderá em ti” (Is 43:2). 

 No deserto. Deus nos sustenta em seus 

braços: “O amado do Senhor habitará seguro com 

ele; todo o dia o Senhor o protegerá, e ele 

descansará nos seus braços” (Dt 33:12). 

 Nas tempestades e nos vendavais. Deus 

nos salva: “Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és 

tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as 

águas. E ele disse: Vem! E Pedro, descendo do 

barco, andou por sobre as águas e foi ter com 

Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve 

medo; e, começando a submergir, gritou: Salva-

me, Senhor! E, prontamente, Jesus, estendendo a 

mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, 

por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, 

cessou o vento” (Mt 14:28-32). 

 No vale da sombra da morte. Deus está 

conosco e propicia o livramento: “Ainda 

que eu ande pelo vale da sombra da morte, não 

temerei mal nenhum, porque tu estás comigo; o teu 

bordão e o teu cajado me consolam” (Sl 23:4). 

 No calor do sol e nas catástrofes. Deus é 

a sombra: “Eis aí está que reinará um rei com 

justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada 

um servirá de esconderijo contra o vento, de 

refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas 

em lugares secos e de sombra de grande rocha em 

terra sedenta” (Is 32:1-2). 

 

Todo o Salmo 91 demonstra o cuidado de 

Deus para conosco: “O que habita no esconderijo 

do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente 

diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus 

meu, em quem confio” (Sl 91:1-2). 

 E nas angústias da vida. Ele está presente 

e provê a salvação: “Ele me invocará, e eu lhe 

responderei; na sua angústia eu estarei com ele, 

livrálo- ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com 

longevidade e lhe mostrarei a minha salvação” (Sl 

91:15-16). 

“O Senhor é bom, é fortaleza no dia da 

angústia e conhece os que nele se refugiam” 

(Naum 1:7). 
“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro 

bem presente nas tribulações” (Sl 46:1). 

Por fim, podemos e devemos afirmar com 

toda convicção em nosso ano de 2019: 

Este é o ano da oração e os nossos GFs e as 

nossas vidas serão muito abençoadas por nosso 

Deus! Estamos em um ano maravilhoso! 

Nós cremos nas promessas do nosso Deus, 

que é o nosso Pai! Ele sempre estará presente 

em todas as situações de nossas vidas. 

 

Faça uma divulgação em sua rede social ou 

grupo de Whats (se você achar conveniente). 

Utilize a seguinte frase no vídeo: (nome de seu 

GF) 
VAMOS VIVER AS PROMESSAS DE 

DEUS!!! 

 

              
           

 

                 

Vamos viver as promessas de Deus! 

“Ensinando-os a guardar todas as coisas que 
vos tenho ordenado. E eis que estou convosco 
todos os dias até à consumação do século” 

(Mateus 28.20). 

Semana 12 à 18 de 

Agosto de 2019. 


