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Ouvindo a Voz de Deus
Atividade Nº 1
Completar:
a. João 5:19 e 20
“Então Jesus disse a eles: —Eu afirmo a vocês que isto é verdade: o
_______________ não pode fazer ___________ por sua própria
___________________, pois ele só faz o que _______ o Pai
_____________. Tudo que o ____________ faz o _________ faz
também, pois o Pai ___________ o Filho e lhe _____________ tudo
o que está ___________________.”

Jesus disse que Ele só fez as coisas que Deus, o Pai, lhe mostrou para fazer. Se nós
também aprendermos a fazer as coisas que Deus mostra para a gente fazer, teremos
grandes experiências com o Espírito de Deus operando através de nos.

Atividade Nº 2
Conversar no grupo:
Quais são as formas que Deus usa para falar com as pessoas?
Anote aqui três formas diferentes que Deus pode falar conosco:
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
Atividade Nº 3
Completar:
a. Atos 2:17
“É isto o que eu vou _________________ nós últimos dias - diz Deus - : _____________________
o meu _________________ sobre todas as ______________________. Os _____________ e as
_____________ de vocês ______________________ a minha __________________; os moços
terão _____________________, e os velhos ____________________.”

b. 1 Coríntios 2:16
“Como _________________ as Escrituras ___________________: ‘Quem pode conhecer a
________________ do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos?’ Mas nós _______________
como Cristo ______________.”
c. Atos 9:3 e 4
“Mas na estrada de ________________, quando ______________ já estava perto daquela
_______________, de repente, uma _________ que vinha do ___________ brilhou em volta
___________. Ele ___________ no ____________ e __________ uma ____________ que dizia:
‘Saulo, Saulo, por que você me ___________________?”
Atividade Nº 4
Completar no grupo: usando as respostas da Atividade Nº 3, anotar quatro formas que Deus pode
falar conosco:
1. V____________________ (pergunta ‘a’)
2. S____________________ (pergunta ‘a’)
3. P____________________ (pergunta ‘b’)
4. Uma V_______________ (pergunta ‘c’)

Toda revelação deve sempre ser julgada ou provada de acordo com a Palavra de
Deus - a Bíblia. Deus nunca vai falar uma coisa que é diferente daquilo que Ele já
falou na Bíblia. Temos que lembrar também que nós somos humanos e por isso
nem sempre recebemos as revelações com 100% de precisão.

Atividade Nº 5
Completar:
a. 1 Coríntios 13:9
“Pois os nossos __________ de ___________________ e as nossas ________________ espirituais
são ___________________.”
b. 1 Coríntios 14:29
“No caso de dois ou três _________________ a _________________ de Deus, estes devem
____________, e os outros que ________________ bem no que eles estão __________________.”
c. 1 Tessalonicenses 5:19 a 22
“Não _________________ a ação do ________________ ______________. Não
__________________ as __________________. _______________ tudo, fiquem com o que é
___________ e ______________ todo tipo de _____________”.

