
 

 
 

IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM 

CATARINA – Estudo das Células 

40 DIAS DE PROPÓSITOS 

 

Estudo 19 – TRANSFORMADO PELA 

PROVAÇÃO 

 

Estudo 19 – Transformado pela Provação (semana 24 a 30/08/2014) Página 1 

 

COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Faça as seguintes perguntas: 1) Você acredita que Deus tem um propósito 

por trás de cada problema que você enfrenta nesta vida? 2) Você é capaz de enxergar o cuidado de Deus mesmo 

quando está atravessando um tempo de adversidade? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): escolha cânticos que façam conexão com o tema abordado.  

 

DISCIPULADO (30 minutos): Textos Bases – 2Coríntios 4.17 | Romanos 8:28 | Tiago 1:2-4 

* Estudar o DIA 25 do livro UMA VIDA COM PROPÓSITOS – TRANSFORMADO PELA PROVAÇÃO 

 

“E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o 

sofrimento.” (2Coríntios 4:17, NTLH) 

 

“Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele 

chamou de acordo com o seu plano.” (Romanos 8:28, NTLH) 

 

“(2) Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. (3) Pois vocês sabem que, quando a sua 

fé vence essas provações, ela produz perseverança. (4) Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam 

maduros e corretos, não falhando em nada!” (Tiago 1:2-4, NTLH) 

 

Perguntas para aprofundamento do tema abordado: 

 

 O que você responderia a um amigo que, ao passar por momentos difíceis, lhe perguntasse: “Se Deus me ama, 

por que permite que eu sofra desse jeito?”. 

 Qual problema ocorrido em sua vida lhe trouxe mais amadurecimento de caráter? Como foi? 

 Você é mais propenso a fazer orações do tipo “conforte-me” ou “molde-me”? Qual é a diferença entre as duas? 

 Você tem enfrentado momentos difíceis, provações? Se sim, de que forma isso tem influenciado seu 

relacionamento com Deus? 

 Como Deus pode usar um problema passado para nos capacitar a compartilhar nossa fé com alguém hoje? 

 

IMPORTANTE:  

 

1. Deus usa as CIRCUNSTÂNCIAS para desenvolver o nosso caráter (1 Pedro 4.12) 

2. Tudo o que acontece a um filho de Deus é FILTRADO por Ele (Romanos 8.28-29) 

3. Cada problema é uma oportunidade para EDIFICAÇÃO DO CARÁTER (Romanos 5.3-4) 

4. As circunstâncias são temporárias, mas seu CARÁTER vai durar para sempre (1 Pedro 1.7a) 

5. Lembre-se sempre que os PLANOS DE DEUS são bons (Jeremias 29.11) 

 

MISSÕES (5 minutos): Como Deus pode usar um problema passado para nos capacitar a compartilhar nossa fé com 

alguém hoje? (2 Coríntios 1.4). 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por uma pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA:  

1) Incentive os membros de sua célula a participarem ativamente da campanha de 40 Dias de Propósitos, não perdendo 

nenhum encontro da célula e nem as celebrações de quinta (20h), domingo (09:50 e 19:00). 2) Desafio da Semana: 

escreva o nome de uma pessoa que você acha estar precisando de encorajamento. Quando você chegar em casa hoje à 

noite, escreva um bilhete ou mande um e-mail para ela. Você pode, ainda, fazer um lembrete para não se esquecer de 

telefonar para essa pessoa amanhã. Diga-lhe que Deus está trabalhando em sua vida, e como você pode ver isso. 


