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Facilitador quando for estudar o texto não deixe de assistir o CULTO GRAVADO no site da igreja no dia 01/08/2012 
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Podemos enumerar diversas características que torna nosso Deus singular, o torna único: 

1. Onisciente  -   sabe de todas as coisas. 
2. Onipresente -  está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. 
3. Onipotente  -  tem poder, pode tudo, é o todo-poderoso. 
4. O nosso Deus é eterno, não tem princípio nem fim. 
5. O nosso Deus é Senhor e se preocupa conosco. Trabalha para aqueles que Nele esperam. 

 
Vamos nos focar somente em uma das características do Nosso Deus 

É um Deus que trabalha em favor daquele que Nele espera 

Quantos de nós temos orações não respondidas?  Será que Deus se esqueceu de nós?  É lógico que não. 

 

DEUS  TRABALHA  POR  NÓS  E  EM  NÓS. 

 
1 – Quando Deus trabalha por nós.     
Quando passamos por lutas e provações, às vezes parece que estamos sozinhos. Mas devemos crer que Deus nunca nos abandona, 
mesmo que mereçamos. O crente em Jesus, quando se sente fraco, incapaz de resolver um enorme problema que está enfrentando é 
com certeza, o momento de sua vida que mais fortalecido ele está, pois é nesses momentos que mais buscamos a Deus. 
Você já teve algum problema resolvido sem você ter feito nada ou quase nada para que a solução acontecesse? 
Veja em  2 Crônicas 32:7 e 8  - Deus não diz que vai ajudar a guerrear mas sim que Ele próprio vai guerrear por nós. 
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Precisamos louvar e adorar o nosso Deus em 
todas as situações, pois até quando está em 

silêncio, Ele está trabalhando por nós. 

Texto 
 

Isaías 
64:4-8 
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Um Deus que trabalha por nós. 

Compartilhe com o grupo, alguma situação que você viveu que apesar 
de muita luta, você tenha saído vitorioso. 

O profeta Isaías está dizendo que nunca se viu um Deus como o nosso, pois Ele trabalha 
por aqueles que Nele esperam. Desde os dias de Isaías a mais de 2 mil anos e depois de 
Isaías até hoje podemos dizer que nosso Deus é o mesmo e que não existe outro igual a 
Ele.  As nações do mundo possuem seus deuses, umas com muitos deuses,  outras com 
somente um,  como por exemplo a Índia onde existem mais de 1000 deuses, ou no Oriente 
médio onde tem somente um Deus o “Alá”, mas desde a antiguidade jamais se viu um 
Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que Nele esperam. 
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2 – Quando Deus trabalha em nós. 
Às vezes passamos por lutas para que sejamos moldados por Deus. 
Por exemplo: Deus trabalha em nosso caráter, nos transformando em pessoas melhores 
Veja o exemplo de humildade de Jesus.   
A maior expressão de Deus que podemos admirar é a expressão de Jesus na terra.  Vamos pensar em Jesus nos últimos momentos: 
Ele reúne os seus discípulos, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Naquela época as ruas eram de terra, os 
sapatos eram abertos, usavam sandálias e não usavam cadeira e mesa pra comer. A comida era colocada ao chão e sentavam  
também no chão e os pés ficavam perto da comida e por isso era comum os serviçais da casa lavarem os pés dos visitantes.  
E Jesus se coloca na posição de servo e lava os pés de seus discípulos.  
 
Onde Deus tem te moldado ? 
Compartilhe com o grupo o que você era e o que você é hoje. 
 
Conclusão:    Se esperarmos Nele, confiarmos Nele e depender Dele. Ele vai nos abençoar. 
Porque se não estivermos esperando, confiando e dependendo do Senhor corremos o risco de fazer aquilo que bem entendemos e 
tomamos nossas próprias providências para as circunstâncias da vida. 
Se não esperarmos as providências de Deus, tomamos nossas próprias providências. Na verdade as nossas providências e decisões 
não são as melhores.  Por isso o profeta diz: “Espera no Senhor”. 
Esperar significa parar e conscientizar-se da nossa incompetência e da completa suficiência de Deus. 
Quando cremos na suficiência de Deus devemos confiar e esperar Nele. 
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Leitura bíblica da semana para o 
próximo estudo:  

“O que motiva a sua vida?” 
      Segunda:  Filipenses 1:12-30 
      Terça:       Eclesiastes 2:9 
      Quarta:     Eclesiastes 2:11 
      Quinta:      Eclesiastes 2:1 
      Sexta:       Filipenses  1:12-13 

10 
minutos 

5 
minutos 

Lembremos de orar para que Deus fortaleça os missionários que estão espalhados por 
todo o mundo. 

Durante a semana, lembremos de orar uns pelos outros do grupo para que Deus 
fortaleça a cada um de nós enquanto esperamos sua resposta às nossas orações.  
Vamos ser uma verdadeira Família em Cristo? 

FACILITADOR 
Incentive os membros do seu Pequeno 
Grupo a ler estes textos durante a 
semana, se possível, ler todo o capítulo 
para uma melhor compreensão, pois 
são referente ao próximo estudo. 
 


