Olá líder.
Deus usa situações para trabalhar em nossas vidas, nos aperfeiçoar, a tribulação não é para nos
empurrar para baixo, mas sim uma mola impulsora para nos levar para cima, a prova nos faz
melhores, perseverantes e forjados para a batalha.

Retiro de Crianças dias 23 e 24 de Novembro no Sítio da igreja.
Valor do Investimento: 120,00
Plante na vida de seu Filho e terás uma colheita maravilhosa!
DÊ O SEU NOME PARA OS LÍDERES.

Agora a Igreja tem Whatsapp (47) 9.9128-3834.
Adicione nos seus contatos e fique ligado por enviaremos avisos importante por ele.

QUEBRA GELO
NOME E QUALIDADE
Cada membro da Célula fala seu nome acrescido de uma qualidade que comece com a primeira letra
do nome. Ex: o primeiro diz Pedro Perseverante. O segundo diz Lucia Linda etc. O último terá de dizer
o nome de todos e de suas respectivas qualidades.

Separe uns minutos para cantar ao Senhor.
Dicas de Música
A Casa é Sua - Casa Worship
Quando Ele vem - Ana Nóbrega

Tema COMO LIDAR E VENCER AS CRISES
TEXTO: Salmos 86:1-3.
Introdução
Na face da terra em todo mundo não há nenhum homem ou mulher que esteja imune de passar por
crises, de passar por momentos ou situações adversas, seja pobre ou rico, culto ou analfabeto.
Ninguém está isento de passar por uma certa fase ou período de sofrimento. Ninguém! Na verdade, o
sofrimento, as crises e os problemas fazem parte da nossa natureza caída. Da nossa humanidade.
A partir do momento em que o homem pecou, e o pecado afetou a TODA CRIAÇÃO de Deus (Gn. 3:1624), a terra (o universo, o mudo) em que vivemos se tornou em um ambiente onde tudo pode
acontecer. Tudo contra tudo. Auto depreciação, autodestruição; um devora outro por conta da
sobrevivência própria, e isso ocorre com toda a criação.
Ao nascermos de novo e nos tornarmos filhos de Deus, seguidores de Cristo não nos torna imunes do
sofrimento, de passar por dificuldades ou crise de qualquer natureza, não. Pelo contrário, as coisas
poderão piorar, porque agora tu tens Satanás e toda sua turma de demônios, o seu sistema diabólico
que rege este mundo, e a tua própria natureza pecaminosa.
O pretérito mês, setembro, é dedicado a prevenção do suicídio. Chamado Setembro Amarelo. O
objetivo durante os 30 dias é o alertar, desencorajar e aconselhar as pessoas a não pensarem que essa
prática é a solução dos problemas, das frustrações, das crises existências, dos conflitos de caráter
interno e externo, enfim, de qualquer sofrimento.
Então, o que fazer em momentos de crise? O que fazer em momentos de frustrações, dificuldades,
conflitos de diferentes naturezas e ordens? O que fazer ou como lidar com essas situações e tantas
outras que se pode imaginar?

1. O Evangelho triunfalista não é a resposta, ou solução.
Esse evangelho é um engano que, por sua vez, causa outras frustrações e problemas, ao se induzir as
pessoas a pensarem e acreditarem que ao chegarem a Deus Ele resolverá todos os Seus problemas,
acabara com todas as suas dificuldades, lutas, necessidades e lhes garantirá a Vitória em tudo, e isso
não acontecer. Em momento nenhum nas Escrituras o Senhor promete fazer tal coisa, pelo contrário,
elas afirmam que mundo passaremos por aflições (Joao 16:33), e que o Senhor estaria conosco nos
momentos de angustia (Sl.91:15; Is.43:2-5).
2. Correr Para os braços do Pai.
Nenhum problema, dificuldade, crise, necessidade deve nos afastar de Deus. Pelo contrário, os
momentos de crise e adversidade deveriam nos empurrar, nos fazer correr para presença de Deus e
demorar ali em oração, intercessão e ações de graças (Fp.4:6-7;1 Pd.5:7).
Precisamos ser sinceros e abrir os nossos corações a Deus, se realmente quer ser ajudados.
3. Identifique a fonte ou causa da crise ou sofrimento.
A) Nossas próprias escolhas e desejos. Em Jeremias 29:11, Deus diz...
B) Por causa de Cristo e do proposito de Deus na minha vida.
O meu sofrimento é em decorrência a minha fé? Por ser filho de Deus? Por eu viver o Evangelho por
isso sofro perseguição e discriminação? Se a resposta for sim, então alegremo-nos por isso (1 Pd.4:1216).

A Cruz é parte integrante do Evangelho. O Evangelho, como sabemos, é boa nova; a Boa
notícia de Deus para com a humanidade. A Boa Nova da salvação.
A Cruz é a representação do SACRIFÍCIO de Cristo. A sua RENUNCIA (do seu trono e outras
prerrogativas divinas e celestiais), o seu SOFRIMENTO: a agonia, a humilhação, a fome, a sede,
as bofetadas e as chicotadas que os soldados romanos lhe deram; a zombaria, as injustiças
que suportou para realizar a Missão e o Propósito do Pai, que era redimir e salvar o homem
caído no pecado.
4. Saber lidar com a realidade e lembrar que é apenas um momento e não uma eternidade.
Precisamos aprender a lidar com as dificuldades; as crises; os problemas e com as necessidades,
lembrando que isso é passageiro (Sl.30:5), e que o sofrimento, a angustia enfrentados agora, não se
compara com a gloria (Rm.8:18).
4. Pensar e buscar as coisas que são de cima (Cl.3:1-2)
Conclusão
5. Pensar na responsabilidade de prestação de contas no dia do Juízo, no Tribunal de Cristo.
Cumprimos com proposito de Deus na face da terra? O que fizemos com a vida que nos foi dada na
terra? O que fizemos com os dons e talentos que Deus nos deu para servir a humanidade? (2 Co.5:10;
Ec.12:13-14).
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