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SENTIR 
O Davi de Michelangelo é uma obra-prima indiscutível da história 
da arte. A escultura remete à história bíblica de Davi e Golias, na 
qual o gigante é derrotado por um pastor de ovelhas que ajuda, 
assim, aos israelitas a vencer a batalha contra os filisteus. 
 
A obra do artista italiano tem diversas particularidades, mas uma 
delas chama bastante a atenção: A mão direita da estátua é 
realmente enorme em comparação ao resto do corpo. Pode se 
dizer que é quase desproporcional, mas há uma razão: na Idade 
Média um homem de poder era chamado “manu fortis” (mão forte). 
  
APRENDER 
A expressão “a mão de Deus” aparece na Bíblia mais de 65 vezes. 
No Velho Testamento, a mão de Deus é uma expressão do seu 
poder que se manifestava sobre o povo. No Novo Testamento a 
mão de Deus é uma referência ao revestimento do Espírito Santo. 
A “mão de Deus”, portanto, é sua presença conosco, e isso foi, 
justamente, o que Jabez estava pedindo na sua oração. 
 
Jabez estava pedindo que Deus tocasse nele. No toque de Deus 
recebemos direção para nossa vida. O Deus que nos toca, nos 
dirige. Como é que Jabez ia prosseguir sem a direção de Deus? 
Como é que nós podemos andar pela vida se Deus não mostrar o 
caminho? 
 
 

REFLETIR 
A bênção vem sem luta? 
 
Tem enfrentado inseguranças, medos, dúvidas? Quais? Elas te 
levam para mais perto ou mais longe de Deus? 
 
Para alguns, viver na dependência de Deus é difícil. Por que? 
 
Quais são os benefícios que a mão de Deus traz para nós?  
 
Você deseja ter a mão de Deus na sua vida? 
 
APLICAR 
O toque de Deus vem pela intimidade com ele. Precisamos 
construir isso. E não tem nada melhor do que termos a graça de 
construir isso juntos, ajudando e servindo uns aos outros. 
 
A mão de Deus sobre nós é o seu toque. E seu toque é perceptível 
quando nossos relacionamentos nos conduzem para mais próximo 
do Pai e de sermos cheios do Espírito Santo. 
 
É tempo de oração, juntos! 
 

NOVO APLICATIVO DA CGSEDE 
 
Agora temos um novo aplicativo com muito mais funções. Instale e faça 
o seu cadastro! Você pode acompanhar o culto ao vivo, acessar a Bíblia 
online, fazer suas doações, tudo ao mesmo tempo! 
 
Procure na loja de aplicativos do seu celular (Android e IOS):  

 
 
 
 


