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Encorajamento: não seremos derrotados!  

1 Samuel 30.1-20 



 
 

 

ESTUDO 

O primeiro passo para resolver um problema é se reanimando no Senhor. Davi se 

reconectou com Deus. Não tente resolver um problema na sua força com sua sabedoria. 

Quando somos direcionados a buscar a Deus não significa que devemos renunciar toda a 

procura e esforço. Porém, orar e buscar a Deus sempre deve ser a prioridade. (Pergunta 

1). 

Seja encorajado: 

1. Na palavra e no caráter de Deus: (Atos 16.25). Só canta na tribulação quem sabe o 

caráter de Deus. Não questione o caráter de Deus num momento como esse. (Josué 

1.9; Salmos 23.1). Em Deus não existe nenhuma falta. Me encorajo sabendo o que ele 

diz e quem ele é (Pergunta 2).  

2. Na amizade com o Espírito Santo: (2 Coríntios 13.14). O Espírito Santo é o nosso 

consolador, nosso amigo. Alguém que caminha com ele e se relaciona com ele é sempre 

encorajado. (João 14.16. Atos 1.8). 

3. Na sua posição em Cristo Jesus: A grande tragédia das pessoas é quando elas não 

sabem quem são em Cristo Jesus. (2 Coríntios 5.1; Romanos 16.20) (Pergunta 4). 

PERGUNTAS 

1. Quando você está passando por algum problema, buscar a Deus costuma ser sua 
primeira opção?  

2. Quem Deus é para você? Você confia no caráter dele o suficiente para não culpá-
lo? 

3. Por que é o Espírito Santo quem nos encoraja? Como podemos ser mais profundos 
no nosso relacionamento com ele? 

4. Quem você é em Jesus? 

BETHEL NEWS 

CHÁ DE MULHERES “PONDO EM ORDEM MEU MUNDO INTERIOR” - DIA 14/11 SÁBADO ÀS 
17H. 
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m. 



 
 

 

Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 
Oração – Segunda à Sexta 5h30 às 7h30.  


