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Socorro!
Quebra-gelo (5 min)
Você esconde a sua dor ou grita por socorro?

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
Salmos 121:1-8

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Quando éramos crianças, aprendemos com os nossos pais 
que, se estivéssemos em qualquer situação de perigo, deveríamos 
gritar por socorro. Pedir socorro numa situação perigosa significa 
reconhecer que não conseguimos nos livrar dela com as nossas 
próprias forças, pedir socorro demonstra que não somos capazes de 
fazer algo sozinhos e que precisamos de ajuda.
 Na idade adulta, as traquinices da infância não representam 
perigo, mas um fato é real: não deixamos de viver situações de perigo. 
Por esse motivo, continuamos com a necessidade de pedir socorro. Há 
situações na vida em que precisamos reconhecer nossa incapacidade 
de agir sozinhos e pedir ajuda. Pode ser um conselho, uma oração, a 
ajuda de um profissional, uma repreensão ou conforto.
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 O salmista nos dá uma dica nesse sentido: ao levantar os nossos 
olhos, veremos de onde virá o nosso socorro. O Senhor será sempre 
o nosso melhor socorro em quaisquer situações, mas também ele 
escolheu e capacitou homens e mulheres para serem instrumentos 
em suas mãos, a fim de socorrer quem precisa.
 Talvez você esteja vivendo uma situação em que precisa de 
ajuda e não sabe o que fazer. Grite por socorro, busque alguém com 
que você possa abrir o seu coração; seja sua situação física, emocional 
ou espiritual.
 Você precisa aprender a estar calmo e seguro em Deus em 
todas as circunstâncias, mas quando não estiver conseguindo, não 
lute sozinho. Busque ajuda, grite e peça socorro.

Reflexão
1. Você concorda que a graça é prometida a quem reconhece 

sua fragilidade, uma vez que Jesus se compadece das nossas 
fraquezas?

2. De que maneira você tem buscado socorro em Deus? 
3. Em caso de dor emocional profunda, você tem buscado ajuda 

de um pastor, de um profissional, de um conselheiro maduro ou 
talvez de todos eles, para que não lute sozinho e ponha em ordem 
o seu interior?

Tempo de Orar (10 min)
Em duplas, orar para que o versículo em destaque seja realidade no 
grupo.

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

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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