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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Fica a critério de cada líder! 

 

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): Texto Bíblico: Gênesis 41.52 – A Bíblia ensina que enquanto vivermos nessa terra 

passaremos por aflições. É bem verdade que o próprio Jesus nos alertara a respeito das muitas aflições que 

passaríamos nesse mundo (João 16.33). E o próprio salmista advertira anteriormente a respeito desses dissabores 

humanos (Salmo 34.19). O que é aflição? A aflição é um sentimento de agonia, sofrimento intenso, preocupação 

ou desassossego por alguma causa ou coisa que afeta ou vai afetar a nossa vida. Angústia, tristeza, mágoa, pesar, 

dor, inquietação, ansiedade, padecimento físico, tormento, tortura. De onde surge o espírito de aflição? As aflições 

muitas vezes surgem dos conflitos advindos da natureza humana: frustrações, desejos não realizados, perdas, 

rompimentos de relações, ameaças, saudades da pessoa ou objeto amado, amor não correspondido, perseguição e 

tramas de inimigos, ou algo não detectado, não reconhecido, ou não revelado. Muitas vezes, vem de uma seta do 

inferno que abate totalmente nosso espírito. Porém a Bíblia também mostra que é possível prosperar na terra de 

nossas aflições, essa foi a experiência de José. José foi um rapaz que até os trinta anos de idade passou muitas 

aflições, mesmo conhecendo a Deus. Vamos aprender com José como prosperar na terra da nossa aflição. 

 

1. EM MEIO AS AFLIÇÕES PERMANEÇA FIRME COM DEUS. José em meio a todas as aflições que viveu sempre 

permaneceu firme, fiel a Deus. Ele foi muito tentado, mas resistiu. Não cedeu, não pecou contra Deus (Gênesis 

39.7-9). Quando cedemos à tentação, pecamos contra Deus. Não faça isso, independente do que você enfrentar 

permaneça firme com Deus. 

 

2. EM MEIO AS AFLIÇÕES DEUS ESTARÁ COM VOCÊ. A Bíblia ensina que nada, nem ninguém podem nos separar 

do amor de Deus (Romanos 8.38-39). A única coisa que nos separa de Deus são os nossos pecados (Isaías 59.1-

2). Muitas de nossas aflições são provenientes de nossos pecados e de decisões erradas. Se permanecermos firmes 

com Deus, mesmo em meio a aflições Ele estará conosco. Quando Deus está conosco tudo é diferente. 

 

3. EM MEIO AS AFLIÇÕES A BÊNÇÃO DE DEUS O TORNA PRÓSPERO. Prosperidade não é uma questão de 

quanta riqueza eu possuo, ou quantos bens eu tenho, prosperidade é muito maior que isso. Augusto Cury 

Psiquiatra e Escritor Cristão diz:  “Existem pessoas tão pobre, tão pobre que a única coisa que possuem é dinheiro”. 

Tem muitas pessoas que são ricas, mas tem uma vida miserável; não tem paz na família, vivem preocupadas em 

perder o que tem, não tem amigos verdadeiros, só os que são resultado do dinheiro; são miseráveis ricos, isso não 

é ser próspero. José foi próspero como escravo e como prisioneiro antes de ser o segundo homem mais 

importante do Egito (Gênesis 39.2-3).  Sabe o que eu aprendo? É a presença de Deus e a bênção Dele que faz de 

alguém uma pessoa próspera.  

 

CONCLUSÃO: Enquanto viver neste mundo você terá aflições, isso é inevitável, mas também pode ser uma pessoa 

próspera. Para isso é preciso permanecer firme com Deus. Você quer isso? Quer permanecer firme com Deus? Quer 

que Ele esteja com você? Faça uma aliança com o Deus todo poderoso. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus e vencer as suas decepções. 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 em pureza. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de registrar as PRESENÇAS das reuniões no sistema. 2) Não 

esqueçam da cesta básica, que deve ser entregue em todo TLC (Treinamento de Líderes de Células) no dia 30 de 

maio às 20 horas. 


