IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM CATARINA
Estudo das Células
Estudo 05 – VENÇA AS PREOCUPAÇÕES PELA FÉ

COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Você antecipa seus problemas? 2) Os problemas ainda estão longe
e você pensa que eles estão batendo à sua porta? 3) Sofre antes dos problemas e até cria problemas?
ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou
colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também).
DISCIPULADO (20 minutos): Mateus 6.25-34
A preocupação é uma opinião antecipada ou uma primeira impressão que altera o ânimo de alguém. É uma ideia
fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Sua filha primogênita é a
ansiedade, sentimento relacionado à aflição, angústia, impaciência. A preocupação não é sua amiga. Ela sempre
joga contra você, é enganadora, é inútil e gera incredulidade. Então, por que agimos assim? Você entende que a
preocupação é falta de confiança em Deus? Responda com sinceridade: Você confia mais em suas habilidades do
que na fidelidade de Deus? Então, como podemos vencer as preocupações pela fé?
1. Aja com SABEDORIA. Lembre-se que em nossa caminhada há coisas que cabem a nós fazê-las; contudo, há
coisas que cabem a Deus realizá-las. Não podemos desprezar a nossa responsabilidade pessoal. Ter fé e depender
de Deus, não significa que Deus irá fazer tudo. Se estou desempregado, o mínimo que devo fazer é preparar um
currículo e enviá-lo à minha rede de contatos. Se estou em crise financeira, devo rever meus gastos e fazer um
ajuste nas finanças. Faça o que estiver ao seu alcance e confie em Deus naquilo que você não pode fazer ou mudar.
(Leia 1ª Pedro 5.6-7).
2. ORE e permaneça em PAZ. Quando oramos, Deus acalma o nosso coração e a nossa mente com paz. Quando
alimentamos nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece as nossas necessidades e as supre, então a
paz de Deus guarda o nosso coração. A paz é uma sentinela que guarda a cidadela da nossa alma. O apóstolo
Paulo ensinou a vencer a preocupação pela fé através da oração (Leia Filipenses 4.6-7).
3. CONFIE em Deus em todo o tempo. Precisamos entender que Deus já nos deu tantas coisas mais importantes
do que bens materiais. Deus já nos deu tudo. Ele nos deu o seu Filho. Deu-nos a salvação. Somos seus filhos,
ovelhas do seu rebanho, servos do seu Reino e alvos do seu amor. Se Deus fizer o que você acha que ele deveria,
confie nele. Se não faz, confie também. Jesus afirmou que se buscássemos o Reino de Deus em primeiro lugar,
Deus iria seu o supridor de nossas vidas. A grande questão é onde está o nosso tesouro. Se ele estiver nas coisas
terrenas, então iremos fazer um investimento errado e viveremos preocupados. Mas, se o nosso tesouro estiver no
céu, no Reino de Deus, então, buscaremos esse Reino em primeiro lugar e viveremos livres de ansiedade para nos
alegrarmos em Deus e deleitarmo-nos nele para sempre.
CONCLUSÃO: Como você tem vivido os seus dias? A preocupação tem te afogado? Você tem andado ansioso
quanto ao futuro? Não sei qual é a sua preocupação, mas ela conduz à desconfiança nas promessas e no poder de
Deus. Precisamos crer nele e viver de maneira que demonstramos nossa total confiança nele.
MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa vencer suas preocupações pela fé em Jesus. Não perca tempo:
apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível.
SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a
nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela.
ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de prestar contas através do sistema Eklesia. 2) Não
esqueçam de trazer a Cesta Básica para o TCL (Treinamento e Capacitação de Líderes) no último domingo do mês
de Abril de 2018.
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