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Textos Bíblicos: I Crônicas 29.1-20; Mateus 6.33  

Quebra-gelo: Você verdadeiramente crê que Deus tem Autoridade e Controle sobre todas as 

coisas? Como isso se manifesta sobre sua vida?  

 

Introdução:  2020 ficará marcado na história para sempre. Foi um ano diferente de tudo o que 

imaginávamos no início dele, lidamos com dores, perdas, ameaças, medos, inseguranças, angústias, 

aflições, decretos, isolamentos e muitas frustrações.  Porém, fomos desafiados a rever muitas 

coisas, principalmente no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e descobrimos que 

verdadeiramente a paz que o Senhor nos dá, Ele não dá como o mundo, e a paz que Ele dá, guarda as 

nossas mentes e os corações em Cristo Jesus (Fp 4.9). Em 2020, diante de tamanhas lutas, com 

certeza pudemos ver o cuidado e o sustento de Deus agindo nas mínimas coisas de forma 

gloriosa.  Você consegue ter um coração grato ao Senhor pelo ano que está prestes a terminar?  A 

gratidão muda o estado mental e nos enche de esperança para continuar. 

 

O texto de I Crônicas 29.1-20 temos o relato de um movimento liderado por Davi com o propósito 

da construção do Templo. O cuidado de Deus ali foi tão grande que gerou um sentimento de gratidão 

tão profundo em Davi que o levou a adoração fazendo a seguinte declaração: “Tudo vem de Ti, e 

das tuas mãos to damos”. A gratidão nos faz voltar para Deus, discernir o agir de Deus e a desejar 

mais da parte dEle, veja comigo os desafios propostos pelo Senhor: 

 

1.- Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus (Mateus 6.33) – O desejo de prosperar e crescer é 

legitimo. No entanto percebemos que quando se torna a razão principal na vida acaba se 

transformando em problema. Muitos conseguem conquistar muitas coisas e perdem o principal. Os 

pais se preocupam em dar muitas coisas aos filhos e na maioria das vezes negligenciam o que 

verdadeiramente transforma a vida. Quando os valores materiais estão em primeiro lugar as pessoas 

se tornam solitárias e muitas vezes, inimigas uma das outras. A direção é: primeiro Deus e sua 

vontade, se este não for o propósito a casa estará edificada na areia, é será uma questão de tempo para 

cair. 

 

2.- Estamos sempre ocupados com muitas coisas – (Mateus 24.43) – “se o pai de família soubesse 

a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada” – se o pai soubesse, 

pense bem nessa afirmação de Jesus. Quantas coisas já fizemos que se imaginássemos o estrago 

delas jamais teríamos feito. Infelizmente, começamos a agir depois que a casa foi arrombada. 

Estamos sempre muito ocupados com muitas coisas, mas muito pouco com Deus. Analise seu 

nível de comprometimento com Deus: você é mais fiel aos compromissos que você tem no mundo, 

ou mais fiel no seu compromisso com Deus? 

 

3.- Tudo pertence ao Senhor – I Crônicas 29.10-20 – leia novamente e medite nas declarações de 

Davi. Declare cada revelação dada neste texto para você mesmo e ao seu grupo. Você já conseguiu 

desenvolver esse nível de entendimento, ou ainda acredita que tudo depende da força do seu braço? 

Você gostaria de experimentar uma vida de total libertação? Salmo 24.1 afirma que do Senhor é a 

terra e toda a sua plenitude. Tudo vem do Senhor. 

 
Conclusão: A vontade de Deus é que tenhamos um coração grato e que vivamos em paz 

(Jeremias 29.11 ...Eu é quem sei os  planos que tenho para vocês.. ).  A sua vitória, a sua conquista 

não está em 2021, ela está no Senhor. Consagre-se e 2021 estará consagrado, renda-se a Ele que tudo 

pode. Medite no Salmo 37.3-9 e tenha um 2021 cheio da presença provedora do Senhor.  


