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1 Igreja do Parque 

Bem-vindo a Temporada 2 dos Encontros de Igreja Básica. Neste material 

você encontrará algumas dicas e instruções de como conduzir a vida de 

uma Igreja Básica. Nesta temporada iremos compartilhar sobre o tema 

“Isso Funciona?”. A intenção desta Temporada é criar um despertamento 

para práticas comuns da vida cristã, como oração, fé, compartilhar, 

gratidão etc. Neste material você encontrará um vasto conteúdo a ser 

utilizado, o que não impede de você melhorá-lo ou até mesmo usá-lo de 

maneira criativa, com projetos, campanhas e propósitos. A sua dedicação 

em absorver ao máximo este conteúdo, dará a você condições de aplicá-lo 

da melhor forma possível. Por isso, dedique-se a ele com amor e excelência, porque, afinal de 

contas, isso tem que funcionar! 

 

Vamos relembrar o que é um COMPARTILHAR NA ESSÊNCIA: É promover uma conversa espiritual na 

qual as pessoas compartilham daquilo que vivem ou desejam viver e criam estratégias para praticar 

aquilo que a mensagem ensina. TUDO ISSO SERÁ ALCANÇADO POR MEIO DE PERGUNTAS.  

Nesta Temporada 2, não há muitas perguntas formuladas. A nossa intenção é que você se prepare 

antecipadamente em cada ponto, principalmente na elaboração de perguntas que possam 

despertar o interesse de as pessoas em praticar, ou até mesmo de ajustar as suas vidas. Se você 

disponibilizar este material antecipadamente para todos os membros, então, poderá também pedir 

ajuda a eles na elaboração de várias perguntas para cada ponto.   

 

Sugerimos que vocês façam DOIS PONTOS por Encontro Virtual de IB, levando em consideração que 

os participantes terão a oportunidade de receber o compartilhar antecipadamente.  

 

“Você pode escolher dentre esses ou mesmo criar outros quebra-gelos”. Faça Apenas UMA pergunta 

por Encontro on line! 

✓ Pergunta: Tem alguma coisa na sua casa que não está funcionando corretamente? 
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✓ Pergunta: Qual objeto ou aparelho que você possui e que, em hipótese nenhuma, pode parar 

de funcionar? 

✓ Pergunta: Você tem alguma habilidade para consertar alguma coisa? 

✓ Pergunta: Tem algum objeto que foi quebrado no passado, mas até hoje você sente falta? 

✓ Pergunta: Você tem alguma estratégia para os dias em que as coisas parecem não funcionar 

muito bem? 

Texto Central: Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será 

dedicado ao Senhor”. E ali adorou o Senhor. 1Samuel 1.28 

 

TEMA CENTRAL: O Que Funciona? 

Texto Base: 1Samuel 1. 

Há uma normalidade desejada na vida de todas as pessoas do planeta. Em cada momento de 

nossas vidas desejamos que nada, absolutamente nada, saia do eixo da normalidade. Desejamos 

um emprego normal, uma família normal, uma saúde normal, um casamento normal, uma amizade 

normal e até uma igreja normal. No entanto, ao analisarmos sinceramente, descobriremos que 

quase nada nesta vida tem seu funcionamento dentro desta normalidade. Às vezes, temos até a 

sensação de que a vida de outras pessoas anda em mais normalidade do que a nossa, você não 

acha? Por isso, nesta temporada vamos compartilhar sobre isso, embasados nesta maravilhosa 

história de uma família que, mesmo fora de uma normalidade, cheias de conflitos e problemas, 

trouxe a existência uma pessoa importantíssima para o povo de Deus. Leia atentamente todo o 

texto central e descubra o que estava funcionando naquela família e o que não estava funcionando. 

Mergulhe conosco nesta descoberta.  

*Nota Explicativa sobre Casamento com duas esposas. Embora a bigamia (pessoa casada com duas 

esposas) não fosse comum no Antigo Testamento, a prática era aceitável naqueles tempos. Mas, mesmo que 

seja aceitável, a própria história já nos mostra que este tipo de relacionamento não funciona. Nos tempos do 

Novo Testamento e na prática cristã, tal procedimento está completamente fora dos padrões de Deus.  

1. O QUE FUNCIONA E O QUE NÃO FUNCIONA? 1SAMUEL 1.1-2.  

No contexto desta história podemos imaginar como a esposa de Elcana, chamada Ana, poderia se 

sentir por dentro. Naquela época, e até mesmo hoje, há um grande desejo em boa parte das 
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mulheres em ser mãe. Pense em quão frustrante era para Ana saber que dentro dela alguma coisa 

não estava funcionando normalmente? Além desta percepção de não estar funcionando como Ana 

desejava, ela ainda tinha que conviver em um ambiente que só trazia mais tristeza em sua alma 

(Versículos 7 e 8).  Coloque-se um pouco no lugar de Ana. Ano após ano esperando que seu ventre 

funcionasse e ainda tendo que suportar as provocações dentro do seu próprio lar? Quão frustrado 

você pode se sentir quando algo não está funcionando bem dentro de você? Quão desejoso você é 

por querer uma família que funcione de maneira saudável? 

2. ADORAR EM FAMÍLIA FUNCIONA. 1SAMUEL 1.3 

Há um pensamento muito equivocado das pessoas em relação à adoração. Elas justificam sua 

ausência, ou mesmo suas razões para não adorarem a Deus e, também, não estarem reunidas com 

o povo de Deus, por não estarem funcionando direito. Em outras palavras, é aquela velha frase: 

Estou esperando a minha vida melhorar, depois eu sigo Jesus ou frequento a igreja! Você já ouviu 

isso? O relato bíblico não nos fala por quantos anos a família de Ana adorava a Deus juntos. Mas, 

sabemos que todos os anos, de maneira ininterrupta, eles adoravam a Deus. E em algum destes 

anos o coração de Ana se moveu na direção certa e encontrou o favor de Deus.  Assim também, 

devemos entender esta verdade espiritual. Há um chamamento de Cristo em Mateus 11.28 

“Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso”.  Não 

espere que tudo funcione da maneira que você julga correto, busque a Deus, adore ao Senhor, 

mantenha comunhão com sua família e igreja, independentemente se as coisas estão funcionando 

bem ou mal. Imagine, se justamente no tempo favorável de o Senhor responder a Ana, ela tivesse 

se deixado levar pela amargura ou tristeza e simplesmente tivesse ficado em casa? 

3. SÓ LAMENTAR E SOFRER NÃO FUNCIONA! 1SAMUEL 1.4-8 

Você já tentou agradar alguém que estava amargurado ou frustrado? Certamente, até você saiu da 

forma como estava a outra pessoa. Quando nossa percepção de que algo não está funcionando 

corretamente dentro de nós abala nossas emoções, qualquer tipo ajuda nunca será suficiente para 

trazer contentamento ao nosso coração. E, consequentemente haverá o que chamamos de: os 

desdobramentos da alma. Vou listar alguns destes desdobramentos: Sentimento de inferioridade, 

falta de reconhecimento daquilo que as pessoas fazem para nos agradar, hipersensibilidade, choro 

constante, distúrbios alimentares, tristeza persistente, desapego emocional para com as pessoas 

que temos aliança. Poderia listar outras muitas aqui. Você consegue perceber o quanto isso pode 

ser prejudicial à vida de uma pessoa e sua família? Mas a questão maior é: por qual destes sintomas 
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ou desdobramentos da alma o problema poderá ser solucionado?  Hoje, você consegue identificar 

algum destes desdobramentos em sua vida? 

4. ORAR FUNCIONA. 1SAMUEL 1.9-11 

Está aqui um ponto crucial de nossa vida. Precisamos FUNCIONAR NA ORAÇÃO. Se tudo na vida não 

está funcionando, você deve, desesperadamente funcionar, pelo menos em oração.  De todos estes 

anos em que a Família de Ana ia até cidade de Siló adorar a Deus, neste foi diferente. Ana agregou 

o choro com sua oração. Sem a perspectiva de Deus em nossa vida o choro será apenas um choro. 

Mas quando derramamos nossa alma em Deus, nosso choro se torna uma oração. Muitas vezes 

nossas orações são desprovidas de alma, são formais ou mecânicas. Mas, desta vez Ana tomou uma 

atitude diferenciada, reconhecendo que Deus olha para o contrito e quebrantado de coração. Há de 

se destacar um detalhe, em todo Antigo Testamento não há um mandamento exigindo do povo de 

Deus que orassem. Há, sim, uma condição para que as pessoas se voltem para Deus em oração, 

conforme 2Crônicas 7.14 “se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar 

a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e 

curarei a sua terra”. Acompanhe os fatos desta história: chorar não funcionou, ajuda do marido não 

funcionou, autodeterminação não funcionou, agredir a outra pessoa não iria funcionar, comida não 

funcionou, ser preferida em relação à outra pessoa não funcionou, mas orar com intensidade, 

FUNCIONOU! 

5. MANTER A COMUNHÃO FUNCIONA. 1SAMUEL 12-17. 

É muito interessante notar que nem mesmo o líder religioso estava funcionando corretamente. Há 

uma grande lição nesta parte, pois a expectativa de Ana não estava em ser notada ou percebida 

pelo sacerdote Eli, mesmo assim, ela se manteve perto dele. A situação ficou ainda mais crítica 

quando o sacerdote a julgou embriagada. Talvez você já tenha ouvido alguma ministração 

ensinando que devemos fazer o possível para viver em paz com as pessoas (conforme Romanos 

12.18), pois as respostas de nossas orações certamente virão de pessoas que estão à nossa volta. 

Gostamos muito de justificar nossos destemperos emocionais com as pessoas, usando a 

desculpadas circunstâncias em que vivemos, ou o estresse que somos expostos no dia a dia. No 

entanto, podemos perder a comunhão com as pessoas, principalmente com àquelas que poderão 

nos ajudar a ouvir as respostas de Deus. Hoje, independente dos erros ou acertos das pessoas em 

sua volta, independente de elas estarem funcionando como deveriam ou não, há uma necessidade 

de maturidade e perseverança em não nos afastar uns dos outros. Este é ano de mãos dadas, por 
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isso, nos esforçaremos para continuar de mãos dadas, e Deus usará nossas vidas para levar 

respostas de orações a outras pessoas.  

Resumindo: a nossa comunhão tem um objetivo muito poderoso, que é profetizar a paz aos 

corações e bençãos sobre a vida das pessoas. (1Samuel 1.17).  Deus nos constituiu sacerdotes, por 

intermédio de Jesus Cristo. Então, use esta posição para edificar, encorajar e consolar nossos irmãos 

e irmãs. 

6. COMPARTILHAR FUNCIONA. 1SAMUEL 1.15-17 

Podemos notar que Ana era uma pessoa humilde, pois mesmo amargurada e triste mantinha uma 

postura de respeito. Muitas vezes estamos passando por problemas difíceis e nos tornamos 

impacientes, grosseiros e até mesmos isolados. Criamos uma redoma, e ainda assim, querendo que 

as pessoas se importem conosco, que elas saibam que estamos em aflições, mas não damos a 

oportunidade para as pessoas saberem como estamos por dentro. Ana não teve receio de abrir o 

seu coração para o sacerdote e falar exatamente como ela estava se sentindo. O próprio Jesus, em 

seu momento de aflição, abriu o seu coração aos seus amigos, dizendo: "A minha alma está 

profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo" Mateus 26.38.  

Aprenda esta verdade que as pessoas só irão nos compreender melhor, tirar as más impressões que 

possam ter a nosso respeito, quebrar preconceitos, se tivermos a humildade de compartilhar com 

elas aquilo que somos e aquilo que estamos sentindo.  Imagine se Ana, ao invés de compartilhar sua 

angústia e sofrimento, simplesmente tivesse ficado chateada com o pré-julgamento do Sacerdote e 

saído daquele ambiente sem falar nada com ninguém? O que você acha que poderia acontecer, ou 

melhor, o que não aconteceria? Deixar com que as pessoas saibam um pouquinho do que se passa 

dentro de você as ajudará a serem profetas para os nossos problemas.  

   

7. CRER FUNCIONA. 1SAMUEL 1.18. 

O quanto a sua fé você consegue transformar o seu rosto? Esta pergunta está bem fácil de responder 

em relação a Ana. Notem como uma palavra profética liberada sobre a vida de alguém pode mudar 

completamente a perspectiva e o interior de uma pessoa. No livro de Provérbios encontramos esta 

verdade: A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito, 

Provérbios 15.13. Notem que até aquele momento absolutamente nada tinha acontecido, nem 

mesmo havia tempo suficiente para Ana voltar a sua convivência e as rotinas do lar. Mesmo assim, 
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seu coração tomou uma forma de fé, e com isso, seu rosto manifestou esta decisão. Hoje, há um 

convite para que possamos usar a nossa fé e manifestá-la em nosso sorriso, olhar e em nossa face. 

Mesmo que os problemas continuem os mesmos, neste exato momento, a fé irá nos mover de 

dentro para fora, e isso, de fato funciona! Há também um desafio muito poderoso: você pode 

plantar palavras de fé dentro do coração de outras pessoas para que elas também mudem as 

afeições de seus rostos.    

8. SER GRATO FUNCIONA. 1SAMUEL 1.24-28 E 1SAMUEL 2.1. 

A gratidão não é apenas um sentimento de reconhecimento pelo bem recebido, ou pela graça 

alcançada. A gratidão é uma atitude de “dar mais”, “oferecer mais”. Por exemplo, se você é grato 

pela vida de seus pais, que com esforço mantiveram o básico e suficiente para sua vida, então, mais 

do que obedecer a eles, você irá vencer na vida para que eles se encham de orgulho. Outro exemplo, 

se você é grato pelo seu emprego ou profissão, não fará somente o que sua posição exige, mas fará 

algo a mais daquilo que lhe é proposto. Foi exatamente isso que Ana fez. Ela devolveu ao Senhor o 

grande presente que havia recebido. Para nós, nos dias de hoje, isso parece uma grande incoerência, 

já que esta foi a grande resposta da oração de Ana. Mas os desdobramentos desta gratidão geraram 

bençãos multiplicadas cinco vezes mais (1Samuel 2.20-21). Pense um minuto: Ana poderia ter um 

enorme sentimento de gratidão ao Senhor, ter feito várias canções em reconhecimento pelo milagre 

recebido, ser um testemunho poderoso do poder de Deus, mas passar toda sua vida sendo mãe de 

filho único. Mas em gratidão, ela fez mais. Ana consagrou seu filho Samuel totalmente ao Senhor e 

o Senhor “deu mais” cinco filhos a esta família. E o mais importante, a vida de Samuel foi um divisor 

de águas para o povo de Deus e fundamental para o plano de Deus em levantar Davi como rei em 

Israel e, a partir de Davi, estabelecer a Aliança Eterna do Reino de Deus em Jesus. Ser grato não é 

só um sentimento de reconhecimento, mas atitude de oferecer mais.    

Pense um pouco em cada ponto que compartilhamos sobre “O Que Funciona?”. Nossa intenção 

nesta temporada é fazer com que as coisas vitais funcionem bem. Há uma vida de benção e 

prosperidade aguardando todos aqueles que desejam uma vida perto de Cristo Jesus. Não espere 

que tudo se acerte ou mesmo funcione de maneira adequada. Comece imediatamente a buscar 

aquilo que, de fato, precisa funcionar em sua vida. São pequenos ajustes, mas com poderosos 

resultados. Você tem uma família e parceiros de aliança e cuidado para ajudar você nesta 

caminhada. 

Deus abençoe. 


