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

Por Luis Cristovão

RESILIÊNCIA
ALEGRIA E PROPÓSITO EM MOMENTOS DE LUTA

A ALEGRIA E O PROPÓSITO DE VIDA EM
MEIO ÀS DIFICULDADES
Tempo da palavra (25 minutos)
“Mas o que para mim era lucro passei a considerar como perda, por
causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus,
meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como
esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo
a minha justiça que procede da Lei, mas a que vem mediante a fé
em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé.”
Filipenses 3.7-9
Paulo nos disse que foi capaz de abrir mão da sua posição social
e religiosa para “obter a suprema grandeza do conhecimento de
Cristo”. Sua decisão lhe trouxe muito sofrimento e dor, mas também aumentou a sua capacidade de se recobrar facilmente ou de
se adaptar às situações difíceis ou às mudanças – isso é ser resiliente. Paulo nos ensina que todo nosso valor deve “proceder da
justiça que vem de Deus por meio da fé”, pois a fé nos faz viver
cada dia com mais entusiasmo e força, mesmo quando as circunstâncias não são satisfatórias. A decisão de Paulo lhe trouxe não
apenas dor e sofrimento, mas sobretudo alegria e propósito de
vida. Isso também pode ser uma realidade em sua vida!

Compartilhando
1. Quando se olha para a vida do apóstolo Paulo, se vê o quanto ele
foi resiliente. Você se considera uma pessoa resiliente? Por quê?
2. Perder para ganhar parece ser uma dinâmica muito interessante apresentada pela Bíblia. Paulo foi capaz de abrir mão de muita
coisa e encontrou alegria no cumprimento dos propósitos de Deus.
Sabendo que a alegria cristã se consolida no propósito de vida que
temos em Cristo e não naquilo que somos ou possuímos, compartilhe o que você precisou abrir mão para sentir a alegria de viver
os propósitos de Deus.
3. Para experimentar a alegria de realizar os propósitos de Deus
não basta apenas abrir mão de coisas, é preciso, também, seguir
adiante deixando para trás o que passou e buscar o alvo que é Cristo Jesus. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. (v.12-14) Em algum momento da sua caminhada cristã você sentiu vontade de parar? O
que você precisou fazer para continuar prosseguindo para o alvo?

Tempo de Orar
• Ore para que Deus aumente a nossa resiliência.
• Ore para que consigamos abrir mão das coisas e situações que
roubam de nós a alegria de vivermos os propósitos de Deus para
nossas vidas, e que Ele nos ajude a enxergar a realidade das situações difíceis que enfrentamos.
• Interceda a Deus para que as pessoas consigam experimentar a
alegria da salvação em suas vidas prosseguindo para o alvo que
é Cristo Jesus!
• Compartilhe os agradecimentos e os pedidos de oração entre os
irmãos.

Compartilhar com as Crianças
1. Você conhece a história do apóstolo Paulo? Conte para o grupo aquilo que era mais importante na vida para Paulo.
2. Fale sobre de algo que você goste muito de fazer na Igreja.
3 .Você acha que existe alguma coisa mais importante do que as
coisas que Deus quer que façamos?

