
ESTUDO DE PG EM FAMÍLIA 2020 (28/07/2020)      

Tema:   “Prevenção e Fé”   

Quebra-gelo (5m): Durante esse período de pandemia, quais os lugares que você 

não frequentou de jeito nenhum e quais os que você foi, apesar de todo medo da 

contaminação? 

Versículo chave: ‘Como eu amo o teu Templo, ó Senhor Todo-Poderoso! Como eu 

gostaria de estar ali! Tenho saudade dos pátios do Templo de Deus, o Senhor...” 

Sl.84.1.2 

Cantem: “Na casa de Deus” (Eyshila)  

 

1. CLAREZA  (Estudando e Compartilhando a Palavra – 25m):  

INTRODUÇÃO:  Estamos nos preparando para o retorno de nossas atividades, de forma responsável e gradativa. Por 

enquanto, apenas as celebrações dominicais estarão sendo abertas para os irmãos. Sabemos que o medo e ansiedade 

ainda são dois fatores muito latentes nessa situação de crise, porém, queremos refletir sobre essa volta gradativa 

conscientes de que prevenção e fé são dois aliados e não duas forças contrárias.  

Prevenção e cautela são temas muito presente na Palavra de Deus. O livro de Levítico é um manual de medicina 

preventiva. Aliás, o mais avançado de seu tempo. A nossa fé não nos imuniza. Precisamos atender aos apelos das 

autoridades médicas e nos precavermos. Não se pode subestimar o alto grau de contágio do COVID-19 e suas graves 

consequências para a saúde pública, mas também não podemos subestimar a nossa fé. Prevenção e fé devem andar 

juntas. Você precisa de cautela quando vai ao supermercado, à farmácia, à lotérica, ao banco, à casa de algum parente... 

será assim também no retorno às atividades da igreja.  Prevenção e fé – sempre de mãos dadas!  

Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Os homens podem ter sido surpreendidos pela pandemia, Deus não. Os 

homens podem ficar perplexos, Deus não. Os homens podem não saber o que fazer, porém, Deus sabe. Ele é soberano. 

As rédeas da história estão em suas mãos. Tudo o que ele faz ou permite tem um propósito. Esta pandemia revela-nos 

que o poder econômico, científico e bélico das poderosas nações é insuficiente para resolver os dramas da humanidade. 

O homem é vulnerável e impotente. Estamos todos dentro do mesmo barco, navegando por mares revoltos. Sabemos, 

com inabalável convicção, que o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou está com o livro da história em suas mãos e ele 

é o nosso timoneiro. Ele mesmo conduzirá a história à sua consumação. Não podemos deixar que o medo nos paralise. 

Deus não mudou! Ele continua sendo o mesmo Senhor da história, da sua história também. O mesmo Deus que lhe 

guarda no supermercado, no banco, na sua casa... guarda você na igreja também. O guarda de Israel não dorme e nem 

tosqueneja.  

Em tempos de crise, a igreja de Cristo pode experimentar um grande reavivamento. Quando compulsamos as 

páginas da história aprendemos que os tempos de crise, epidemias, guerras, catástrofes e recessão econômica, a igreja 

humilhou-se sob a poderosa de Deus e o Espírito Santo soprou sobre ela, nesses tempos, um alento de vida, erguendo-a 

do abatimento para grandes reavivamentos. O povo de Israel, quando em tempos de cativeiro, tinham saudade de estar 

reunido no local que chamavam de casa de Deus (leiam o Salmo 84). E nós? Temos sentido essa mesma saudade da 

reunião comunitária do povo de Deus? Que haja em nós um despertamento espiritual para desejarmos avidamente a 

comunhão dos santos e não nos acostumarmos com o isolamento e o distanciamento do povo de Deus.     

PARA FINALIZAR:   Estaremos retornando nossas atividades gradativamente e, voltamos a afirmar, sempre com 

cautela e prudência, mas cheios de confiança, esperança e fé. Nossas celebrações dominicais acontecerão com apenas 

30% da nossa membresia e, para isso, será necessário um prévio agendamento da sua presença nos cultos, por meio de 

inscrição no site da igreja ou ainda por meio do telefone. Máscara, álcool gel, distanciamento... todas as normas serão 

seguidas cuidadosamente. Sabemos que muitos ainda não poderão fazer isso por causa de algumas restrições que devem 

ser seguidas (idade, doenças, baixa imunidade, etc) mas, em contrapartida, sabemos também que muitos não farão isso 

por medo ou por insegurança. Seja qual for a situação, vamos respeitar todas as limitações e todas as decisões dos 

amados irmãos que, assim acreditamos, continuarão participando dos cultos on-line. O mais importante é que não 

percamos de vista a nossa missão, o nosso compromisso e a nossa fé. Estando ou não no templo, somos igreja do 

Senhor, porém, nos reunimos em comunidade porque cremos que esse é o propósito de sermos igreja: a vida em 

comunidade, afinal, somos o corpo de Cristo. Que Deus nos proteja e continue nos abençoando!  

 

Continuamos em Campanha de Missões! Participe! 
 

2. ALINHAMENTO (Nossos desafios –  20m) :   Que lições esse estudo traz para vocês hoje?  

3. MOVIMENTO  (Evangelismo e Serviço –  10m):   Não esqueçam da cadeira vazia!  Precisamos alcançar 

pessoas para Cristo, como um todo. Precisamos ser uma igreja multiplicadora! Ganhem pessoas para Cristo! Aproveite 

esse tempo de crise como oportunidade para levar a salvação a outras pessoas!      

4. FOCO: Não percam o foco da MULTIPLICAÇÃO!  Seu PG existe para se multiplicar!   


