







ALVOS DE ORAÇÃO:
1000 DISCÍPULOS PARA JESUS;
MULTIPLICAÇÃO DAS CÉLULAS;
PROJETO NEEMIAS;
AMPLIAÇÃO DO SALÃO;
PROJETO NATANAEL;
NÚCLEO NO BENEDITO BENTES;
COMUNIDADE EVANG. DE SERRINHA

MAIO

VENCENDO OS DESAFIOS!!!
Introdução: Entenda que as suas lutas, batalhas e desafios servirão para gerar

Pais acertem o
pagamento da
Revistinha
do seu filho(a)

em você uma fé ativamente eficiente e crescente. Este é o maior objetivo de
Deus, uma fé aprovada que te levará a grandes conquistas.

Textos Básicos: 1 Pedro 4:12, Números 14: 29-30, 1 Coríntios 10: 10, Salmos
37:5-9 e 2 Crônicas 20:1-27
PONHA EM DISCUSSÃO:
1- Leiam 1 Pedro 4: 12 e comentem o que entenderam.
R. O apóstolo Pedro relatou com a maior naturalidade que todo cristão passará
sem exceção pelo fogo da provação, mas, se faz necessário entender o para quê.
Porque o sofrimento do verdadeiro cristão tem um propósito, pois através dele,
Deus nos trará para perto Dele e nos transformará nas pessoas que Ele deseja
que sejamos.

Dia 30 às 20h

2- Leiam Números 14: 29-30 e 1 Coríntios 10: 10. Agora comentem, qual é o
perigo de não entendermos o para quê dos desafios em nossas vidas. Comentem.
R. Uma geração inteira por não entender o para quê dos desafios, murmurou e
morreu no deserto, com exceção de Josué e Calebe que foram aprovados, por
confiarem no Senhor em meio as batalhas.

JUNHO
Dia 2 às 19h

3- Será que somos murmuradores? Veja se você se identifica ou não com alguns
destes tipos de murmuradores citados abaixo. Comentem.
 O Chorão: que só sabe reclamar da vida, dos problemas, do frio do calor, etc;
 A Vítima: aquele que tudo de errado acontece com ele, o coitado, o mártir;
 O Crítico: que enxerga defeito em todo mundo menos os próprios erros;
 O Rebelde: que não concorda com nada e sempre está na defensiva;
 O Venenoso: é viciado em fofoca, aquele que não perde a oportunidade de
zombar e de falar mal da vida dos irmãos.
R. Pessoal.
4- Na sua opinião, qual a reação que Deus espera de você ao enfrentar um
desafio.
R. Salmos 37: 5-9 - uma total confiança, dependência e obediência, pois, Ele é a
nossa única esperança.

PROGRAME-SE
24 – Marcha do Amor
27 – Reunião para mulheres

5- O que podemos aprender ao lermos 2 Crônicas 20: 1-27? Comentem.
R. Em seus desafios Deus não precisa que você lute fisicamente pela sua vitória,
basta apenas busca-lo de todo o seu coração, tomando a posição de guerreiro da
fé. Fazendo assim, verá com certeza o grande livramento do Senhor em sua
vida.
Para refletir: Se relacione com Deus na certeza que Ele é o Senhor dos
Exércitos e Pai. Precisamos enfrentar os nossos desafios, entendendo que não
estamos sozinhos nas batalhas e elas serão vencidas mediante a nossa fé.
Hebreus 11: 6
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