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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Em sua opinião, por que sofremos decepções? 

 

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 Base: Oseias 2.14 

 

Jeremias 20.18 diz, “... Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas, e terminar os meus dias na 

maior decepção?”. Assim como o profeta Jeremias, muitos fazem esta mesma pergunta quando enfrentam 

dificuldades ou passam por decepções. O fato é que decepções sempre virão em nossas vidas, mas não podemos 

deixar que elas nos desanimem e nos empeçam de caminhar. O texto lido como base diz que às vezes Deus nos 

leva para o deserto não para nos matar, mas para falar em nossos corações. De acordo com a Palavra de Deus, 

como podemos superar as decepções? 

 

1. Creia que Deus está sempre PRESENTE (Hebreus 13.5). Quando passamos pelo deserto das decepções, Deus 

continua presente em nossas vidas, e estes são momentos em que Deus fala ao nosso coração nos levando a 

maturidade espiritual. O texto lido nos conforta ensinando-nos que Deus jamais nos deixará e jamais nos 

abandonará. PERGUNTA: Você já teve a experiência de ser tratado por Deus por meio de uma decepção? 

 

2. NÃO tome DECISÕES baseadas nas decepções (Provérbios 16.25). Todas as vezes que tomamos decisões 

baseadas nos sentimentos, principalmente quando somos decepcionados, corremos o risco de errar o caminho. O 

texto lido diz que “... há caminho que parece correto ao homem, mas o seu fim conduz à morte...”. Por isso, nunca 

tome uma decisão baseado numa decepção. PERGUNTA: Com suas palavras, fale de uma atitude correta que 

devemos tomar quando somos decepcionados? 

 

3. Nunca perca a ESPERANÇA (Provérbios 23.18). Geralmente, quando passamos por uma decepção, o diabo 

lança setas de desânimo em nossas mentes, mas não podemos permitir que essas setas atinjam nossos corações. O 

texto lido diz que certamente haverá esperança para nós. Não importa a decepção que você esteja enfrentando ou 

venha a enfrentar, confie no Senhor e conserve-se no caminho de Deus. PERGUNTA: Em sua opinião, qual o segredo 

para não perdermos a nossa esperança em meio a uma decepção? 

 

CONCLUSÃO: Isaías 22.8-9 diz que tanto os pensamentos como os caminhos de Deus são mais altos que os 

nossos. Creia. Deus nos ama mais do que podemos imaginar, por isso não permita que as decepções venham 

afastá-lo de Deus e de Seus planos para sua vida. Confie Nele, fique firme, Ele está preparando o melhor para você! 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa superar 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) Todas 

as células deverão estar presentes na terça-feira, dia 26 de setembro, na celebração da Semana de Oração pela 

Cidade. Nenhuma célula pode ficar de fora. 


