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Utilizar cartazes ou data-show para ilustrar as palavras chaves do jogral. São elas:
DECISÕES:

DISCIPLINAS

Reorganizar o nosso mundo particular

Simplicidade

Aquietar-se

Silêncio

Cultivar serenidade

Solicitude

Confiar completamente no Senhor

Renúncia

BUSCANDO INTIMIDADE COM DEUS
DIRIGENTE - Para termos uma profunda intimidade com Deus, o Todo Poderoso é necessário que tomemos quatro
decisões essenciais, que estão relacionadas com uma disciplina de vida.
PARTE 1
1ª PESSOA – Reorganizando o nosso mundo particular
2ª PESSOA – a partir da simplicidade.
DIRIGENTE: “Eis o que tão somente achei: que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias”.
Eclesiastes 7:29
TODOS: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo.
1ª PESSOA – O lema da sociedade hoje é: nada é satisfatoriamente suficiente. Nunca estamos contentes.
2ª PESSOA – A inveja é outra inimiga da simplificação da vida. Em vez de estarmos contentes somos consumidos pela
inveja.
DIRIGENTE: A simplicidade é essencial para reorganizar nosso mundo, mas ela não é automática. Exige uma forte
determinação de nossa parte.
PARTE 2
3ª PESSOA – Aquietando-nos
4ª PESSOA – A partir do silêncio
DIRIGENTE: “Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus” – Salmo 46.10
TODOS: Conhecer a Deus de forma profunda e com intimidade requer que nos aquietemos diante dele.

3ª PESSOA – Neste mundo de agitação, de ruídos, de palavras e de uma implacável atividade, desenvolver a
disciplina do silêncio é um desafio.
4ª PESSOA – A ordem é para que descansemos, relaxemos, larguemos tudo, e tenhamos tempo para Ele, o nosso
Deus.
DIRIGENTE: O silêncio é indispensável se quisermos alcançar profundidade em nossa vida espiritual.
PARTE 3
5ª PESSOA – Cultivando a serenidade
6ª PESSOA – a partir da solicitude, um serenidade profunda dentro de nós.
DIRIGENTE: “ Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto; de longe
penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos.
Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda... Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu
coração, prova-me e conhece os meus pensamentos; vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho
eterno”. Salmo 139: 1 a 4 – 23-24
TODOS: Deus que sonda os nossos pensamentos nos períodos de solicitude abre os nossos olhos para tudo o que
necessita de atenção.
5ª PESSOA – Na solicitude ocorrem lutas que ninguém jamais fica sabendo
6ª PESSOA – Deus nos faz conscientes daqueles coisas que tentamos esconder dos outros.
DIRIGENTE: Se não nos empenharmos em retroceder, em ficar a sós para o árduo trabalho do autoexame em
momentos de solicitude, a serenidade permanecerá na condição de apenas um sonho distante.
PARTE 4
7ª PESSOA – Confiando no Senhor completamente
8ª PESSOA – a partir da renúncia.
DIRIGENTE: “Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em
todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas”. Proverbios 3: 5 e 6
TODOS: Temos que confiar completamente no Senhor, sem preocuparmos com os detalhes da nossa vida.
7ª PESSOA – para confiar totalmente no Senhor é necessário desenvolver a disciplina da renúncia.
8ª PESSOA – Renunciar seus direitos, sua vontade, seus sonhos, suas finanças, seu companheiro, seu futuro...
DIRIGENTE: Quando não interferimos e fazemos as coisas por conta própria, a vontade de Deus é realizada, o seu
Nome é exaltado e a sua glória e magnificada.
(Baseado no livro: Intimidade com o TODO-PODEROSO de Chales R. Swindoll, Editora Mundo Cristão, 1997)

