SEGUIR A JESUS MESMO COM PROBLEMAS
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ESTUDO - 4

MOMENTO DA VISÃO
Chegamos ao último estudo deste mês, da série “IGNIÇÃO”. Hoje estaremos falando sobre “Seguir a Jesus
mesmo com problemas”.
Deus tem um propósito por trás de cada problema. Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter.
Jesus nos alertou dizendo que teríamos problemas no mundo. Ninguém está imune á dor ou livre de sofrer;
ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. E Deus se utiliza dos problemas para que
fiquemos mais pertinho Dele.
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Você já passou por algum problema na sua vida?
2. O que você sentiu quando estava passando pelo problema?
TEXTO: João 14
INTRODUÇÃO:
• A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido.
• Suas mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios
– quando seu coração estiver partido, você se sentir abandonado, não tiver mais nenhuma opção, a dor for
intensa – e você buscar somente a Deus.
• É durante os tempos de sofrimento que aprendemos a fazer nossas orações mais sinceras, autênticas e
honestas com Deus. Os problemas nos forçam a olhar para Deus e a depender dele ao invés de confiarmos
em nós mesmos.
• Mesmo diante dos problemas, lembre-se sempre que Deus é bom! E vamos sempre fazer do jeito que Jesus
faria.
1. Deus usa nossos problemas para que sejamos mais parecidos com Jesus
• Os momentos mais difíceis da nossa vida são usados por Deus para nos moldar na pessoa que ele quer
que sejamos.
• O plano de Deus para nossa vida envolve tudo que nos acontece – coisas boas e coisas ruins. Por exemplo:
se você tira uma nota baixa de matemática, da próxima vez você vai estudar mais.
2. Passamos pelos mesmos problemas que Jesus passou
• Se devemos ser semelhantes a Jesus, devemos passar pelas mesmas experiências que Jesus passou:
solidão, tentação, críticas, pressão, tristeza. Em cada situação ou problemas que você enfrentar, lembre-se
Jesus também passou por eles.
• A morte de um amigo, Tentação, Solidão, Críticas.
3. Lembre-se de que o plano de Deus é bom
• Deus sabe o que é melhor para nós; do que precisamos para sermos mais parecidos com Jesus.

•

Deus transforma as coisas mais difíceis em bênçãos na nossa vida. Ele as usa para fazer-nos pessoas
melhores.

4. Alegre-se e agradeça
• O quê? Eu, ficar alegre? Agradecer? No meio de um montão de problemas? Pode parecer pegadinha, mas
não é.
• É o que a Bíblia diz: “Alegrem-se sempre....” Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade
de Deus para vocês em Cristo Jesus.” I Te 5.16,18
Conclusão
Nunca esqueça que Deus é bom em todo o tempo.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.”
(Romanos 8:28)

MOTIVOS PARA ORAÇÃO:
Oremos:
• Pelas células e suas multiplicações.
• Pelos líderes.
• Pelos enfermos.
• Por Lucas Fonseca - que está fazendo Jocum no Acre – e agora se encontra em Arequipa-Peru. Onde
há muita bruxaria e idolatria.
• Por Jhonatas – que está fazendo Jocum em Salvador.

