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Resiliência. As tempestades da vida nos tornam mais ___________.

O amor é o vínculo da perfeição. O amor é a primeira marca da maturidade cristã.

1. RAZÕES PARA _____________ A CARTA AOS FILIPENSES.

1. PAULO ____________ DE RESILIÊNCIA.

Descobriu o propósito da vida e a __________ de viver.

Nenhuma circunstância pode frustrar os soberanos propósitos de Deus.
Portanto, a minha e a sua alegria não deve estar atrelada as circunstâncias, mas ao
Senhor.

2. COMO SURGE A IGREJA DE _____________.

A ___________do cristão não é ausência de problemas nem está colocada em
coisas; ela procede de Deus, é sustentada por Deus e consumada por Ele.

2. ALEGRIA VEM COM A ______________.
3. TEMAS PRINCIPAIS DA ______________ AOS FILIPENSES.
“Sem dúvida existe um padecimento por Jesus. Paulo e os filipenses sabem disso
muito bem, por experiência própria, mas o fato de poderem lutar e sofrer representa uma __________ para eles.” Werner de Boor

Você é uma pessoa grata a Deus pelas pessoas que o Senhor tem colocado em
sua vida?
Você é uma pessoa que se alegra com a vitória dos outros?

A ALEGRIA DO SENHOR SERÁ O SEGREDO DA NOSSA RESILIÊNCIA
RESILIÊNCIA veio da física para designar a capacidade que alguns materiais têm de
absorver o impacto e retornar à forma original.

3. ALEGRIA NA ____________ INTERCESSÓRIA.

Com relação ao comportamento humano, resiliência está ligada à capacidade que
cada pessoa tem de lidar e superar as _________________, de transformar experiências não tão boas em aprendizados e oportunidades de mudança, de dar a volta
por cima e seguir em frente.

4. A _____________ ME HABILITA PARA OS DESAFIOS DA VIDA.
Como manter o_______________diante da reclusão, da quarentena?
Nós precisamos trazer a memória aquilo que nos dá esperança.
Não _______________ e nem desistam, porque Ele Jesus Cristo venceu a morte
para nos dar vida.

APLICANDO A MENSAGEM
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Eu
Eu
Eu
Eu
Eu

decido ler Filipenses várias vezes e em várias versões da Bíblia.
decido que Deus será a minha fonte de alegria para viver.
decido que vou viver contente com Deus em toda e qualquer situação.
peço a Deus resiliência para viver a vida com propósito.
confesso Jesus como meu Senhor e Salvador.

APLICANDO A MENSAGEM
(
(

) Não vou ficar abatido diante das lutas.
) Eu decido viver para a glória de Deus.
Uma
Igreja
Viva
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