
 

OPORTUNIDADES - ISAÍAS 55.6 

 1- Nossa vida é feita de oportunidades, todos os dias temos “oportunidades de mudar em 
alguma área de nossa vida, temos a oportunidade de aprender coisas novas, temos a 
oportunidade de dizer sim e também de dizer não. Um ditado popular diz que 3 coisas vão e 
não voltam mais: - o tempo, - uma pedra atirada, - e uma oportunidade perdida. 
Lance a pergunta: Quem já aproveitou oportunidades? Ou perdeu oportunidades? 
 
2- De todas as oportunidades que temos nessa vida, a única que trará conseqüência positiva 
para a eternidade é a OPORTUNIDADE DE BUSCAR A DEUS. SL 37.5 
 
3- Muitas pessoas não dão crédito a palavra de DEUS e acham que não precisam buscar ao 
Senhor. Outras pessoas estão atentas as oportunidades que DEUS lhes dá, e tomam a 
decisão correta de buscar ao Senhor enquanto há tempo. 
 
- Um grande exemplo disso está em Lc. 23:33,39-43 (Ler o texto na célula). 
 
- Essa passagem de Lucas nos mostra a oportunidade que DEUS nos dá de buscá-lo 
enquanto é tempo. Mas também nos mostra que DEUS nos da oportunidade de escolha, 
não nos obrigando de nada. 
CONCLUSÃO- Hoje é o dia que o Senhor nos deu cheio de oportunidades dentre elas a de 
escolhermos buscar ao Senhor enquanto ele está perto, e podemos achá-lo. 

Quebra-Gelo “SONOSPLASTIA AO VIVO” 
 1 - Escolha algumas pessoas (aconselho pegar as mais tímidas, só para ir trabalhando esse lado delas) e 
 leia a história seguinte fazendo com que cada uma faça o som correspondente às letras maiúsculas. Você 
poderá criar a sua própria história, que tal uma história conhecida do grupo? Solte sua imaginação! 
 
"Era um fim de tarde de quarta-feira, sou carpinteiro e estava terminando de SERRAR UMA MADEIRA. 
 De repente soa a SIRENE DA FÁBRICA, era hora de ir para casa. Ao sair da fábrica me deparo com  
DOIS CACHORROS BRIGANDO. Percebi que no meio dos cachorros havia um GATO que  
miava desesperadamente. Era mesmo um ato de covardia, DOIS CACHORROS LATINDO e UM  
GATO MIANDO. Tentei então ajudar: peguei um balde com água e joguei neles (SOM DE ÁGUA  
JORRANDO!) para tentar separá-los. Não deu certo, ao invés de separar consegui DOIS  
CACHORROS MOLHADOS LATINDO e UM GATO MOLHADO MIANDO. Resolvi então deixar pra lá. 
Prossegui com meu caminho para casa, fui para o estacionamento, peguei minha moto, A LIGUEI e fui  
para casa. 
Chegando em casa liguei a TV, estava passando um programa com o SILVIO SANTOS. De repente a tv  
SAIU DO AR. Fui então para a cozinha fazer um lanche. Coloquei algumas bananas e leite no liquidificador  
para fazer uma vitamina, LIGUEI O LIQUIFICADOR. Enquanto isso fui na sala ver se a tv ainda estava fora  
do ar e estava (SOM DE TV FORA DO AR, NOTE QUE NÃO PAREI O LIQUIDIFICADOR!) Voltei para a 
cozinha e desliguei o liquidificador, tomei minha vitamina. De repente SOA O ALARME DO RELÓGIO, estava 
na hora de me arrumar e ir para a célula. Fui para o CHUVEIRO, tomei banho, me vesti e antes de sair me 
despedi do meu GATO, do meu CACHORRO, e do meu PAPAGAIO. Fui para a reunião e com certeza fui  
muito abençoado nesse dia! 

Frase para o líder 
Grandes líderes mudam de estilo para levantar a auto-estima de suas equipes. Se as pessoas 

acreditam nelas mesmas, é impressionante o que elas conseguem realizar. 
Avisos 

  Próximo domingo é Missões, vamos lembrar das ofertas, cofrinhos e alimento. 
  Verificar quem tem testemunhos para lermos na quinta ou domingo 
*Incentive a utilização da bíblia, importante para a intimidade com o livro. Católicos se convertem 
quando leem a bíblia. 


