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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: 1ª Pedro 4.1-19 

 

O sofrimento entrou no mundo pelo pecado. Hoje a natureza geme por causa do pecado. Os filhos de Deus 

gemem por causa do pecado. E o próprio Espírito geme intercedendo por nós. O sofrimento atinge a todos. O 

sofrimento é variado: Há sofrimento físico. Há dor amortecida e dor aguda. A dor causa sofrimento. O sofrimento é 

complexo: abrange a mente, as emoções, o físico e o espírito. De acordo com o que escreve o apóstolo Pedro, 

como devemos enfrentar o sofrimento de forma vitoriosa? 

 

1. ENTENDA QUE O SOFRIMENTO NÃO É INCOMPATÍVEL COM A VIDA CRISTÃ (v.12). O crente não pode 

estranhar o sofrimento como se fosse algo incompatível com a vida cristã. O crente até mesmo tem que esperar as 

provações. Vivemos num mundo caído e hostil. Vivemos cercados de uma hoste de inimigos infernais que nos 

espreitam. Vivemos oprimidos pelo pecado que tenazmente nos assedia. Se o mundo perseguiu a Cristo, não 

perseguiria a nós também? (2Tm 3.12; 1Jo3.13). 

 

2. ENTENDA QUE O SOFRIMENTO É PARA NOS PROVAR E NÃO PARA NOS DESTRUIR (v.12). O fogo ardente 

é o fogo da fornalha. É o cadinho onde o metal é purificado. O fogo só destrói a escória, enquanto purifica mais o 

metal. No Antigo Testamento, este vocábulo se aplica a um forno para fundição de minérios, no qual o metal era 

derretido para ser purgado dos elementos estranhos (Sl 66.10). Satanás queria destruir a Jó com o sofrimento, mas 

Deus queria revelar-lhe sua soberania. Satanás queria esbofetear Paulo com o espinho na carne, mas Deus queria 

quebrantá-lo para que não se ensoberbecesse. 

 

3. ENTENDA QUE O SOFRIMENTO NOS UNE PROFUNDAMENTE A CRISTO (v.13). O sofrimento para o crente 

significa partilhar das suas aflições passadas. Quando sofremos hoje, sofremos da forma que Cristo sofreu, com o 

mesmo propósito com que Cristo sofreu (At 5.40-41 / Fl 1.29). O sofrimento para o crente significa partilhar da sua 

glória futura – Precisamos olhar para o sofrimento presente pela ótica da glória futura. O caminho para a glória é 

estreito. Há espinhos. Há cruz. Há dor (Rm 8.18 / 2Co 4.17 / Ap 21.4). Esta é a grande esperança cristã. O céu 

explicará para nós todo o mistério do sofrimento. 

 

4. ENTENDA QUE O SOFRIMENTO NOS LEVA A GLORIFICAR A DEUS (v.14-16). Quando enfrentamos o 

sofrimento sem amargura, sem murmuração e revolta, mas nos submetemos a Deus, o Espírito da glória repousa 

em nós e isso promove a glória de Deus. Quando o povo de Deus canta no sofrimento a glória de Deus se 

manifesta. Os apóstolos enfrentaram a fúria do sinédrio, os açoites e as prisões se alegrando. Paulo enfrentou as 

prisões romanas cantando. Os mártires do Cristianismo enfrentaram as fogueiras cantando. Os cisnes cantam mais 

docemente quando sofrem. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus e a aprender a lidar de forma sábia 

com as provações. 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 27 de 

junho de 2017. 


