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Texto bíblico: 1 Tessalonicenses 5: 17 

Quebra gelo: Como anda sua vida espiritual (oração, leitura da palavra)? 

Introdução: Por muitas vezes deixamos o nosso dia a dia tomar todo nosso tempo. Escola, amigos, rotina, 

tudo isso leva tempo. Mas das 24 horas do nosso dia, quanto paramos para cuidar da nossa vida espiritual 

(parar para orar, ler e refletir na palavra e ensinamentos de Deus)? Por isso e por vários motivos mundanos 

muitas vezes não damos o seu devido valor, e acabamos entristecendo o coração de Deus. Com relação a 

busca para termos Deus presente em nossa vida Ele nos traz algumas direções: 

1 – Devemos buscar a Deus de todo nosso coração (Jeremias 29: 13) Devemos ser sempre sinceros com 

Deus, dizer o que realmente estamos sentindo quando o buscamos pois Ele conhece seu coração muito mais 

que você mesmo, sabe se está buscando e orando porque quer mesmo ou para cumprir uma obrigação como 

exemplo fazer as tarefas ou estudar para a prova, Deus não quer que busquemos a Ele de qualquer jeito, mas 

de TODO o coração com sinceridade e amor e assim iremos encontra-lo. 

2- Temos o lugar certo onde encontra-lo (Mateus 6: 6). Quer saber uma notícia? Deus este presente em 

todo lugar, porem para busca-lo você tem um lugar especial onde vai encontra-lo: no seu quarto... Isso 

mesmo, no seu quarto, no seu lugar de aconchego, Deus se manifesta, Ele traz respostas as suas duvidas em 

seu quarto, no seu lugar secreto. Você não o esta vendo assim como não vê o vento, mas o sente e Ele te vê 

te, te compreende, te renova, te da animo, muita coisa pode acontecer em seu quarto quando buscar a Deus 

de todo seu coração. Experimente. Ele vai te surpreender! 

3 – Não há horário para busca-lo (Salmo 55: 17): Deus não tem horário para nos ouvir e nos livrar, Ele nos 

ouve a qualquer horário, basta você e eu estarmos dispostos a busca-lo, a parar seja a hora que for para orar, 

ler e meditar em sua palavra. E aí esta a minha e sua falha, parar a nossa rotina, deixar um pouco os amigos, 

deixar de jogar o vídeo game, mexer no celular tablet, enfim todas essas coisas ocupam o nosso dia todo: 

manhã, tarde e noite, e assim deixamos de buscar Aquele que deveria ser o primeiro a ser buscado em nossa 

vida, pois tudo o que temos e porque Ele nos deu. 

4 – Orar sem cessar ( 1 Tessalonicenses 5: 17): devemos orar sem parar de todo nosso coração pois Deus 

esta sempre disposto a nos ouvir, a realizar os desejos daquele que o busca de acordo com Sua vontade para 

nos, porem devemos orar sem cessar ou seja sem parar pois devemos entender que nossa vida depende 

Daquele que nos criou, Deus, e devemos orar pedindo sim, mas devemos orar agradecendo por tudo que Ele 

é, pelo que faz e fez por nos mesmo não mesmo merecendo Ele nos ama com um amor tão grande que 

mesmo orando sem cessar, buscando de todo coração e em todo tempo não paga o que Ele fez por nos: A 

Salvação. 

Conclusão: você esta buscando a Deus da forma como deveria? Vamos juntos orar pedindo que Deus nos 
ajude a buscar a Ele em todo tempo, de todo nosso coração, sem parar, para assim vivermos a plenitude do 
que Ele tem para nos.            

Obs: discipulador seria legal para o quebra gelo preparar um cartãozinho com a escrita abaixo e junto com 
ela um doce, aquela tartuguita de chocolate. 

Frase do cartão: 

 Como está sua vida espiritual? 

 Devagar: Acabe logo com essa tartaruga dentro de você.                                                                                                                                                                                                                          


