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Companhias 
Selecionadas
Quebra-gelo (5 min)
Pergunte se alguém gostaria de fazer a experiência de passar um dia 
andando com uma pedra no sapato. Se alguém já passou por essa 
experiência, peça que compartilhe com o grupo.

Tempo de Orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Provérbios 4:1-15

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 No ano de 1973, o jovem Peter Jenkins resolveu atravessar a 
pé os EUA. Depois de andar milhares de quilômetros, ser atropelado, 
sofrer um calor de 55 graus, enfrentar tempestades de neve, ver seu 
cachorro morrer e ser mordido por uma cobra venenosa, ele declarou 
que a coisa que fez com que ele sentisse vontade de desistir da 
viagem foi areia no sapato. Essa pequena irritação quase acabou com 
sua jornada.
 Em nossa jornada espiritual somos mais facilmente derrotados 
pelas pequenas coisas que as outras pessoas falam e fazem. Essas 
coisas podem fazer com que saiamos dos caminhos de Deus. É muito
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mais difícil ser desviado por fofocas e palavras negativas de pessoas 
mal-intencionadas do que ser tentado a seguir um assassino ou ladrão.
 Não vamos deixar que a pessoa grosseira nos leve para o 
caminho da grosseria ou a pessoa reclamadora nos leve para o caminho 
da ingratidão, ou o fofoqueiro para o caminho da maledicência! O 
sábio pergunta a si mesmo: “Será que, eu, que fui salvo pelo sangue de 
Jesus, vou deixar uma areia no sapato me derrotar?” “Não, mil vezes 
não” deverá ser a resposta.

Refl exão
1. Que situações acontecem no cotidiano que lembram “uma pedra 

no sapato”?
2. Como ser vitorioso nestas situações que foram mencionadas?
3. Que conselhos encontramos na Bíblia que nos ajudam a tirar a 

pedra do sapato?

Tempo de Orar (10 min)
Em pequenos grupos, ore pedindo a Deus para que possamos ser 
vitoriosos nas situações que enfrentamos no diaa-dia com a força e 
sabedoria da Palavra.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Informar a Agenda da Igreja. Você encontra em pibsaoluis.org.br.
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