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DISCIPULADO
Texto
Filipenses 4:1-13 e 19

QUEBRA
GELO

Compartilhe com o grupo uma benção
que você tenha recebido

Em todas as circunstâncias da vida
poderemos contar com a segurança
que vem do Senhor

Sugestão de música
Volume 1
Nº 24 – Segurança.

O apóstolo Paulo escreve ao pastor da igreja em Filipos, dando-lhe
orientações pastorais, visando um pastoreio eficaz. E para nós
discípulos de Jesus, temos orientações importantes através
de princípios espirituais que nos darão qualidade de vida.

Quais foram estas importantes orientações do Apostolo Paulo?
1) Alegria no Senhor, em qualquer circunstância. Filipenses 4:4
a) Isto denota confiança na justiça do Deus que servimos. “Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por
várias provações”. Tiago 1:2.
b) Jesus era mais alegre que seus companheiros. Hebreus 1:9
c) Ele veio trazer alegria ao invés de tristeza. Isaías 61:1-3
d) O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17:22
2) Seja amável, moderado, não dê lugar a ansiedade e agradeça sempre. Filipenses 4:5 e 6
a) Quem não ama a sabedoria avilta a própria alma. Provérbios 8:32-36
b) Na falta de sabedoria devemos pedir a Deus. Tiago g 1:5 - Provérbios 2:1-6
c) Devemos entregar nossa ansiedade ao Senhor. I Pedro 5:7
d) Jesus disse para não nos preocuparmos com o amanhã. Mateus 6:25-34
e) Cada detalhe de nossa vida deve ser apresentado diante de Deus em oração, em nome de Jesus. I Tessalonicenses 5:17
f) Quando agradecemos antecipadamente estamos demonstrando confiança na fidelidade de nosso Deus, Senhor e Salvador,
Jesus Cristo. I Tessalonicenses 5:18
3) Santificação do pensamento. Filipenses 4:8
É necessário uma mudança radical no padrão de pensamentos:
• Se pensarmos coisas boas, dignas de louvor, somos abençoados.
• Se pensarmos em derrotas, perdas, prejuízos, enfermidades, assim será.
• Se pensarmos em coisas santas, praticaremos atos santos e seremos santos.
• Se pensarmos coisas profanas, isto praticaremos.
• Se nutrirmos pensamentos de altivez, nos tornamos soberbos e a Palavra de Deus diz em I Pedro 5:5 que: “Deus
resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes”.
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4) Contentamento real em todas as circunstâncias. Filipenses 4:11 e 12
A nossa qualidade de vida não depende das circunstâncias exteriores, mas sim de uma profunda convicção da nossa fé e
esperança.
5) Retribuição. Filipenses 4:7 e 19
Não devemos nos achegar a Deus esperando recompensas, mas a promessa que Deus tem para aqueles que crêem e
obedecem a sua Palavra é de sempre ser recompensado. Há recompensas para aqueles que crêem, em todas as áreas da vida.
Quando vivemos pelos princípios espirituais, recebemos a paz para a nossa alma e o suprimento para o nosso corpo.
Conclusão:

Quando amamos e vivemos os padrões prescritos pela Palavra de Deus, temos garantia de qualidade de vida e
certeza da salvação eterna, através de Jesus na cruz do Calvário.
Faça uma aliança com Jesus e terás, pela fé, os direitos conquistados por Ele.

5
minutos

MISSÕES

Em Dezembro os Pequenos Grupos estarão de férias, mesmo estando de
férias, não deixe de orar por àqueles que ainda não conhecem a Jesus.

5
minutos

SERVIÇO

Traga um amigo para participar com você do Pequeno Grupo.
Talvez ele esteja somente esperando o seu convite

RECADOS PARA O FACILITADOR
No dia 27/11/2012 Terça Feira
teremos na igreja o “CULTO DA COLHEITA”

Todos os COORDENADORES, FACILITADORES, FACILITADORES APRENDIZ E
LAR HOSPEDEIRO (que são membros da Igreja) estão convidados a participar do
“GRANDE CORAL DOS PEQUENOS GRUPOS”.
No início do culto entraremos juntos cantando o hino “OLHANDO PARA CRISTO”
nº 579 do Cantor Cristão, ficaremos sentados nas cadeiras do coral todo o culto
e no final cantaremos o hino “O NOSSO GENERAL É CRISTO”
Não deixem de participar dos ensaios
(os ensaios serão anunciados logo que marcarmos a data)

Mesmo em férias, não deixe de manter contato com os membros do seu
Pequeno Grupo e principalmente não deixe de orar por eles.
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