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Texto base

“Eu lhes disse essas coisas
para que em mim vocês
tenham paz.
Neste mundo vocês terão
aflições; contudo, tenham
ânimo!
Eu venci o mundo.” João
16.33
Para Reflexão
8. TEREI A PROTEÇÃO DO
SENHOR NESTE DIA
9. CONFESSO QUE DEUS
ESTABELECEU COMIGO E COM
A MINHA FAMÍLIA UMA NOVA
ALIANÇA
O que nos leva ao erro e
ao engano é
odesconhecimento de
Deus e de Sua Palavra
(Mateus 22.29). Assim, há
pessoas que prometem aos
cristãos uma vida sem
sofrimento e livre de
acidentes. Isso é mentira
(veja Mateus 5.45).
Quando lemos na Bíblia a
respeito de Jó, vemos que ele
enfrentou lutas, perdas e
enfermidade para aprender
a depender só de Deus e não
se tornar orgulhoso. No meio

-

AMANDO VOCE E SUA FAMILIA!

da adversidade ele disse: “...

do sofrimento. Mas não de

o Senhor o deu e o Senhor o

poupá-lo do sofrimento. Deus

tomou; bendito seja o

não nos livra do vale de

nome do Senhor!” (Jó

sombra e de morte, mas Ele

1.21). Que declaração de fé!

atravessa o valejunto

Daniel passou pela cova dos

conosco (Salmo 23.4). Essa é

leões e seus três amigos

a aliança que Deus tem

hebreus enfrentaram a

conosco e com a nossa

fornalha (Daniel 3 e 6).

família.
A nossa decisão de fé

Em 2 Coríntios 12.2-10
vemos que Paulo também

precisa ser: Com ou sem

sofreu aflições para que não

dinheiro, com ou sem saúde,

se exaltasse. Portanto,

com ou sem problemas,

quando as dificuldades

nada me separará do amor

chegarem, nossa oração

de Deus. O que me define é

deve ser: “Senhor, faça-se a

quem eu sou em Cristo e não

tua vontade e não a minha”.

o que tenho ou as situações

Foi assim que Jesus orou no

que estou passando na vida.
Obs.: Ler o capítulo 8 do

Getsêmani.
Podemos perder tudo,
menos a nossa fé em Jesus!
A proteção de Deus em
nossa vida significa que Ele

livro “Quem você pensa que
é?”, de Mark Driscoll – Os 14
tipos de aflição mencionados
na Bíblia.

estaráconosco e nos ensinará
suas lições nos momentos de

Aplicação pessoal:

crise, de

1. Você tem enfrentado

dor ou perda.

lutas, enfermidades e

Hebreus 5.7-9 diz que o

dificuldades na sua vida e em

sofrimento produz prendizado

sua casa?
2. Orem uns pelos outros

e crescimento. Somos
aperfeiçoados através das

para que a nossa fé seja

lutas. E Hebreus 11.33-40

fortalecida e aprendamos as

relata os sofrimentos dos filhos

lições do Senhor para nós.

de Deus.
Deus tem o compromisso
de cuidar de você na hora
AGENDA – semana de 06 à 13de Julho 2014

1º. E 3º. SÁBADOS – convide jovens que você conheça, para participarem do Projeto Jovens IPG
“ARRAIÁ DA IPG – FESTANÇA DA BOA!!

DIA 19 DE JULHO AS 18 HORAS!! CONVIDE SEUS FAMILIARES,

SEUS AMIGOS!! DESAFIE SEU GRUPO DE AMIGOS A TER UMA BARRACA NO ARRAIÁ!! TRAGA SUAS PRENDAS
DOMINGO, as09:30h – Culto da Família!!

Neste próximo Domingo, dia 13 de Julho, teremos nossa

reunião, Domingo pela manhã, Traga seus amigos - OREM PELO PASTOR MARCOS E SUA FAMILIA!!!

www.igrejaplenadagraca.com - visite nosso sit

INSCRIÇOES ABERTAS PARA O CETREL- Centro de Treinamento em Liderança!! - Secretária Claudia
Mulheres que INTERCEDEM - Todas as quartas feiras as 15:30h - Reunião de Mulheres com a Pra. Léia
Arraiá da IPG !! Festança da Boa! Quitutes, Brincadeiras, Comunhão, Louvorsão caipira!!Dia 19 de
Julho – Faça sua doação! Desafie seu grupo a ter uma Barraca!!

www.igrejaplenadagraca.com - visite nosso sit

