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Que desafios são esses? 
 

1) Não pare .      Filipenses  2:12. 
Devemos crescer a cada dia. Na nossa caminhada cristã não devemos nunca parar. Temos que buscar o Senhor a cada dia, 
conhecê-lo melhor a cada dia. O nosso crescimento espiritual depende da nossa vontade de querer crescer. Temos que pensar em 
progredir sempre, aperfeiçoar sempre e avançar sempre. 
 

2)  Não dependa de si mesmo.   Filipenses  2:13. 
Primeiro Deus trabalha em nós, depois Ele começa a trabalhar através de nós. Deus opera tanto o querer como o realizar em nossas 
vidas e tudo Ele opera segundo a Sua vontade.  É maravilhoso saber que quem faz todas as coisas é o Senhor.   
João 15:5  -  Isaías 64:4  -  Salmos 127:2. 
É a graça de Deus operando e o Espírito Santo trabalhando. A nossa força nada faz. É só Deus que 
pode agir em nós e através de nós. 
 

3) Não murmure.     Filipenses  2:14. 
Queixas, reclamações, não ficam bem para os filhos de Deus. Um dos pecados de Israel no deserto era a murmuração, o que levou 
praticamente a extinção de uma geração. A linguagem do cristão é o louvor e a gratidão.   
Romanos  8:28  -  1 Tessalonicenses 5:18  -  Efésios  5:18-20  -  Salmos 34:1. 
 

4) Não apague a sua luz .   Filipenses  2:15. 
O cristão não é um “Zé Ninguém”, nem uma “vaca de presépio”, ou um omisso, um alienado, um lunático, um marginalizado. Mas de 
acordo com o texto lido, o cristão é luz, é um farol, e brilha como as estrelas no céu. 
E onde é que o cristão esta brilhando?  No meio de uma geração corrupta e pervertida!   
Deus tem colocado os seus filhos para serem luz nesta hora caótica, crítica e difícil em que vive a nossa sociedade.  Mateus  5.13-16. 
 

5) Não perca a esperança.    Filipenses  2:16. 
Quando Paulo diz:  “no dia de Cristo” , ele está se referindo à volta do Senhor. Tudo o que vimos neste estudo tem uma forte 
motivação: “Jesus Cristo voltará”.  E quando Ele voltar receberemos das suas mãos a imarcescível coroa de glória. O Apocalipse nos 
qualifica como vencedores.  Isto nos estimula, nos encoraja e nos dá forças para viver a vida cristã. 
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15 
minutos 

Sugestão de música 
Volume 1 

Nº 23 – Ressuscita-me 
O dia  da nossa conversão é como um 
nascer de novo.  É como ressuscitar. 

5 
minutos 

45 
minutos 

Texto  
Filipenses 2:12-16 

 

QUEBRA 
GELO 

Você se lembra do dia em que você aceitou a Jesus. Compartilhe 
com o grupo como foi o dia da sua conversão. 
 

No dia em que aceitamos Jesus como nosso Salvador parece que estamos até 
mais leves. Uma alegria imensa toma conta do nosso coração, mas depois, na 
nossa caminhada diária com Jesus teremos que enfrentar desafios para nos 
manter com a mesma alegria do dia da conversão. 
O importante é que temos Jesus do nosso lado para nos ajudar a enfrentar 
esses desafios. 
 



 
 
 
Conclusão:   Crescendo assim no discipulado, ganharemos muitas almas das trevas para a salvação, e avançaremos rapidamente 
em direção à vinda do Senhor Jesus. 
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RECADOS PARA O FACILITADOR 
 
 
PARTICIPE DO DESAFIO PARA O ANO DE 2013.     

Vamos nos unir neste desafio. 
1) Não deixe de orar por seu Pequeno Grupo.  
2) Incentive os integrantes do Pequeno Grupo a orarem pelos Facilitadores e Lar Hospedeiros.  
3) Vamos nos empenhar em identificar novos facilitadores para que seu Pequeno Grupo se multiplique pelo menos 

uma vez neste ano.  
 
 
 

EQUIPE DE COLABORADORES 
Tenha em seu Pequeno Grupo uma equipe de colaboradores. 
Dê tarefas a cada um dos participantes como: 

1) Distribuição do Caderno de Louvor e recolhimento após cantarem. 
2) Anotar pedidos de oração em um caderno e lembrar sempre de orarem pelos pedidos. 
3) Manter o cadastro dos participantes em dia com nome, endereço, telefone e data de aniversário e enviar o 

cadastro atualizado para a liderança sempre que tiver um novo participante. 
4) Fazer a folha de presença e enviar a liderança logo que terminar o mês. 
5) E outras ... 

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
minutos 

Continuemos lutando para retirar as almas perdidas do inferno.  
Nossa arma é a oração. 

Continue convidando as pessoas para participarem do seu Pequeno Grupo.  
5 

minutos 



 
DESAFIOS DA VIDA CRISTÃ 

Texto:  Filipenses 2:12-16 
 

No dia em que aceitamos Jesus como nosso Salvador parece que estamos até mais leves. Uma alegria imensa toma conta do nosso 
coração, mas depois, na nossa caminhada diária com Jesus teremos que enfrentar desafios para nos manter com a mesma alegria do 
dia da conversão. 
O importante é que temos Jesus do nosso lado para nos ajudar a enfrentar esses desafios. 

 
Que desafios são esses? 
 

1) Não pare .      Filipenses  2:12. 
Devemos crescer a cada dia. Na nossa caminhada cristã não devemos nunca parar. Temos que buscar o Senhor a cada dia, 
conhecê-lo melhor a cada dia. O nosso crescimento espiritual depende da nossa vontade de querer crescer. Temos que pensar em 
progredir sempre, aperfeiçoar sempre e avançar sempre. 
 

2)  Não dependa de si mesmo.   Filipenses  2:13. 
Primeiro Deus trabalha em nós, depois Ele começa a trabalhar através de nós. Deus opera tanto o querer como o realizar em nossas 
vidas e tudo Ele opera segundo a Sua vontade.  É maravilhoso saber que quem faz todas as coisas é o Senhor.   
João 15:5  -  Isaías 64:4  -  Salmos 127:2. 
É a graça de Deus operando e o Espírito Santo trabalhando. A nossa força nada faz. É só Deus que 
pode agir em nós e através de nós. 
 

3) Não murmure.     Filipenses  2:14. 
Queixas, reclamações, não ficam bem para os filhos de Deus. Um dos pecados de Israel no deserto era a murmuração, o que levou 
praticamente a extinção de uma geração. A linguagem do cristão é o louvor e a gratidão.   
Romanos  8:28  -  1 Tessalonicenses 5:18  -  Efésios  5:18-20  -  Salmos 34:1. 
 

4) Não apague a sua luz .   Filipenses  2:15. 
O cristão não é um “Zé Ninguém”, nem uma “vaca de presépio”, ou um omisso, um alienado, um lunático, um marginalizado. Mas de 
acordo com o texto lido, o cristão é luz, é um farol, e brilha como as estrelas no céu. 
E onde é que o cristão esta brilhando?  No meio de uma geração corrupta e pervertida!   
Deus tem colocado os seus filhos para serem luz nesta hora caótica, crítica e difícil em que vive a nossa sociedade.  Mateus  5.13-16. 
 

5) Não perca a esperança.    Filipenses  2:16. 
Quando Paulo diz:  “no dia de Cristo” , ele está se referindo à volta do Senhor. Tudo o que vimos neste estudo tem uma forte 
motivação: “Jesus Cristo voltará”.  E quando Ele voltar receberemos das suas mãos a imarcescível coroa de glória. O Apocalipse nos 
qualifica como vencedores.  Isto nos estimula, nos encoraja e nos dá forças para viver a vida cristã. 
 
 
Conclusão:   Crescendo assim no discipulado, ganharemos muitas almas das trevas para a salvação, e avançaremos rapidamente 
em direção à vinda do Senhor Jesus. 
 


