
 

ANDANDO COM DEUS  Genesis 5:24 

 

 

 

PONHA EM DISCUSSÃO 
(pergunte e espere até todos tenham respondido para ir para a próxima pergunta) 

 
1) FALE O NOME DE ALGUÉM FAMOSO QUE VOCÊ ADMIRA E GOSTARIA DE CONHECER. 

 
2) VOCÊ SABE COMO É O ESTILO DE VIDA DESSA PESSOA? 

 
3) SE VOCÊ ANDASSE JUNTO COM ESSA PESSOA ACHA QUE SE TORNARIA UM  

CRENTE MELHOR? 
Andar em Hebraico significa “dar as mãos “. AMOS 3.3 

 
4) VOCE DESEJA SER PARECIDO COM JESUS? SE SIM, COMO TEM FEITO ISSO? 

I JO 2.6 
CONCLUSÃO: A Bíblia diz que Enoque andou 365 anos. Na época em que Enoque vivia, os homens 
 já haviam abandonado a Deus  A iniquidade, o pecado já havia tomando conta dos corações  
dos homens, e eles faziam todo o tipo de maldade.. 
Porém, mesmo vivendo nesta época, no meio de homens maus, a bíblia diz que Enoque andou  
com Deus. Ele viveu 365 anos e viveu um estilo de vida que agradou a Deus.  
O ano tem 365 dias. A vontade de Deus é que vivamos um estilo de vida, que agrada a ELE todos  
os 365 dias do ano, por todos os anos de nossas vidas. É possível viver em um mundo cheio de  
iniquidades e maldades e ainda sim, andar com Deus. 
Viva um estilo de vida que agrade a Deus todos os dias. Enoque andou com Deus, e já não era. 

 

Quebra-Gelo Eu	me	lembro? 
De uma folha e um lápis ou caneta para todos. A pessoa que está dirigindo o quebra gelo diz  
que irá colocar uma música para tocar (qualquer música), e diz que enquanto a música toca, eles  
deverão escrever o alfabeto de A a Z. O detalhe, é que em cada letra, eles terão que colocar um  
nome de uma pessoa do convívio dela. Seja do trabalho, da escola, da célula, da igreja, de sua  
família, amigos e etc..  ( Ex Na letra A- Ana Maria , Mãe). O desafio é fazer de A a Z.  
OBJETIVO: Descontração. De um prêmio para quem se lembrar de mais nomes. 

Frase para o líder 
“No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe 
meio termo. Ou você faz uma coisa bem-feita ou não faz..” 

Avisos 
Quinta feira: Oração 19:30h   Encontro de Fé  20h      
Converse sobre o tempo de oração do grupo 
Reforce sobre a importância do Projeto Puxando a Rede                                                        
 
 
 


