Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.

Por Robson Valentin

RESILIÊNCIA

Alegria e propósito em
momentos de luta
Tempo da palavra (25 minutos)
“Amigos, quero relatar a vocês que minha prisão teve o efeito
contrário ao pretendido. Em vez de ser oprimida, a Mensagem
prosperou. Todos os guardas e os demais aqui souberam que
eu estava preso por causa do Messias. A curiosidade deles
foi atiçada, e agora estão aprendendo a respeito de Jesus.
Além disso, muitos seguidores de Jesus tiveram a fé avivada,
e agora se dedicam a falar, com muita coragem, a respeito
de Deus e do Messias.” Filipenses 1.12-14 (A Mensagem)
Neste texto percebemos o apóstolo Paulo compartilhando
a sua alegria pelo efeito de sua prisão na vida das pessoas
com quem ele convivia. Isso mesmo ele estava alegre!
Paulo nos ensina que quando vivemos de acordo com
o propósito que Deus sonhou para nossas vidas, tudo se
encaixa.
Claro que podemos olhar por outra perspectiva: Ele estava
preso! Mas esse é o ponto, não importam as circunstâncias,
mesmo quando sofremos, cumprir o propósito de Deus nos
alegrará. O sofrimento de Paulo despertou a resiliência de
muitos seguidores de Jesus naquela cidade: “e agora se
dedicam a falar, com muita coragem”.

Compartilhando
1. Como Deus pode nos ajudar a sermos resilientes?
2. Compartilhe se alguma vez a forma como você enfrentou suas lutas, motivou alguém a querer saber mais sobre Jesus.
3. Você tem se dedicado a falar, com muita coragem, a
respeito de Deus e do Messias?
4. Você já sabe qual é o propósito de Deus para sua vida?
Compartilhe.

Tempo de Orar
• Ore pedindo a Deus que nos ajude, através do Espírito
Santo, a enfrentar nossas lutas com resiliência.
• Ore para que Deus nos dê oportunidades e ousadia para
falar sobre o Seu amor para outras pessoas.
• Ore pelos pedidos uns dos outros.

Compartilhar com as Crianças
1. Aprender a andar de bicicleta nem sempre é fácil. Quem
já sabe andar? Como foi aprender?
2. Você já percebeu como Deus, usa situações difíceis da
nossa vida para nos ensinar uma lição de algo importante?
1. Nesses dias de isolamento seria muito legal se você
pudesse ligar pra um amiguinho e falar pra ele que logo
isso vai passar porque Deus está cuidando de nós. Quem
topa fazer isso?

