
      

V I S Ã O  

Ser uma Igreja Bíblica, relevante para a 

sociedade e comprometida com a grande 

comissão para comunicar o evangelho de todas 

as maneiras e formas possíveis. 

Depender de Deus, fortalece nossas raízes 

Ezequias começa a reinar com 25 anos e fazia o que era reto aos 

olhos do Senhor. Tirou todos os ídolos da nação e confiava no 

Senhor, a ponto de obtermos no texto, uma afirmação, que o 

Senhor era com ele. Mais tarde, ele deixa de obedecer a Deus, 

quebra a aliança com Deus e deixa de praticar os mandamentos do 

Senhor. Isso trouxe Opressão da Assíria, confusão no meio do 

povo e vergonha, até que Ezequias volta-se para o Senhor 

novamente e se arrepende de seus atos. Deus guerreia a batalha e 

derrota seus inimigos. Ele aprende que depender de Deus é melhor. 

Ele retorna à essência da vida Cristã! volta ao primeiro amor, rever 

as primeiras obras, faz o que é reto aos olhos do Senhor, confia em 

Deus, presta culto somente a Ele, se aproxima do Senhor e não 

deixar de segui-lo e obedece. 

Compartilhar: 

 

De acordo com o Salmo 1.3-6, qual a importância de nossas raízes 

estarem firmes em Deus? 

 

Sl 118.8 diz que “Melhor é buscar refúgio no Senhor do que 

confiar no homem”. Você concorda? 

 

Você tem praticado Mateus 6.33? 

 

Compartilhe provérbios 3.5-6 e apontem os princípios contidos 

nesse texto 

 

Depender de Deus é imprescindível para a vida Cristã. 

Deus nos abençoe 

Seu pastor 

 

 

 

 

 

T E X T O  

2 Reis 19.28-30 “Por causa do teu furor 
contra mim e porque a tua arrogância 
subiu até aos meus ouvidos, eis que porei 
o meu anzol no teu nariz e o meu freio na 
tua boca e te farei voltar pelo caminho por 
onde vieste. Isto te será por sinal: este 
ano, se comerá o que espontaneamente 
nascer e, no segundo ano, o que daí 
proceder; no terceiro ano, porém, semeai, 
e colhei, e plantai vinhas, e comei os seus 
frutos. O que escapou da casa de Judá e 
ficou de resto tornará a lançar raízes para 
baixo e dará fruto por cima”. 

 

INICIE 

ORANDO 

TENHA UM 

MOMENTO DE 

LOUVOR 

5MIN 10MIN 

MOMENTO DE 

ORAÇÃO 

MINISTRAÇÃO 

DA PALAVRA 

20MIN 30MIN 

TEMPO DE IGREJA – compartilhe 

por último as programações e 

atividades da Igreja 

 

INFORMAÇÕES DE ATIVIDADES 

 

✓ Culto um Novo Amanhecer – participe 

✓ Escola Bíblica Discipuladora – Vem! 

✓ Evangelismo em São José do Barreiro – participe 

✓  

 

 

 

 

 

 

PEQUENO GRUPO MULTIPLICADOR 

 “lugar de servir a Deus e amar ao Próximo” 


