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O que você deseja ser dentro de 5 anos? 10 anos? 15 anos?
QUEBRA GELO

PERGUNTA AO GRUPO
Qual foi a última coisa que você fez que foi motivo de orgulho pra você?

A questão da evolução está em tudo que nos rodeia; você aprende sobre isso na escola, ouve a respeito disso na TV, 
e esse assunto é discutido muitas vezes. Essa ideia de evolução é frequentemente tratada como um fato, porém nem 
mesmo os mais brilhantes cientistas do mundo inteiro podem provar isso ou mesmo concordar com tal ideia. Por isso 

é tão importante termos conhecimento sobre o que acreditamos a respeito da evolução, porque ela não determina 
somente nosso passado, mas afeta também nosso futuro. 

O maior problema com a crença na evolução é que se você acredita que sua vida é apenas uma coincidência 
aleatória, então você também precisa admitir que não há nenhuma finalidade nem propósito para você. Isso é 
deprimente. Por que se preocupar tentando conquistar qualquer coisa, ou ser legal com alguém, ou seguir as 

regras, porque no fim das contas, nada do que você fizer vai importar em longo prazo, veja que o problema com 
a evolução não é apenas pelo fato de ela ir contra as verdades Bíblicas, mas também por que não nos dá 

nenhuma razão ou propósito pra existirmos. Quando você acredita em um Criador todo-amoroso você 
compreende que sua vida tem um significado, e a maneira de agir e as coisas que você faz realmente importam.

Crer que um Pai Celestial nos criou deveria mudar radicalmente a vida de todos nós. Porque se acreditamos que 
um Deus perfeito nos projetou e nos fez, e que Ele planejou tudo oque aconteceu no nosso passado, e todas as 
coisas que irão acontecer em nosso futuro, então somos obrigados a olhar de forma diferente para nossas vidas.  
Subitamente devemos parar de enxergar os outros apenas como carne e osso, mas como irmãos e irmãs, e ao 

invés de tratá-los como estranhos, começarmos a amá-los como família. Agora olhamos para os problemas e lutas 
que nós passamos não como coisas pra nos prejudicar os destruir-nos e sim como oportunidades para crescer. Nós 

já não nos odiamos por conta das nossas falhas; Precisamos encontrar beleza no fato de que fomos admirável e 
maravilhosamente criados. Crer em Deus não é apenas um jeito de pensar ou um plano B; ele realmente transforma 

nossa vida toda e muda o jeito que nós vivemos.

“Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Disso tenho plena 
certeza”. Salmos 139:14

“E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou”. Gênesis 1:27

“Dediquem-se aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios”. Romanos 
12:10

Deus, obrigado por me criar, obrigado por projetar todos os aspectos de minha existência. Senhor ajuda-me a não 
me ver como uma pessoa sem valor, mas como um filho de valor inestimável. Ajude-me a amar os outros com o 
mesmo amor que o Senhor tem por mim, me ajude a ser um exemplo para aqueles que não conhecem a Ti. Em 

nome de Jesus. Amém!

- ORAÇÃO -

Você já encarou uma prova imensa na escola que não prejudicaria você ou sua nota de alguma 
forma? Você a levou a sério? Estudou a noite inteira?

Você já agiu de maneira diferente na escola com um professor substituto, ou em casa quando 
seus pais não estão? Porque você age diferente numa situação dessas?

Sabendo que existe um Deus amoroso que o criou, como isso deve afetar o jeito que você vê 
a vida? Como deve influenciar o jeito com que você trata os outros?

Como você pode agir de forma diferente essa semana sabendo que você é um filho criado ao 
invés de uma circunstância aleatória?


