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Adoremos ao Deus de toda a criação,
que a nossa vida possa ser completa
ADORAÇÃO ao ver Sua Majestade, independente
daquilo que estejamos vivendo, se é
tempo de luta ou se é tempo de paz.
COMUNHÃO

DISCIPULADO

Texto
João
16:33

Sugestão de música
Volume 1
Nº 27

Te adoramos, Oh Altíssimo!

Nº 24 – Segurança

Quem se lembra de ter conseguido do Senhor uma grande vitória?
Conte ao grupo.

A família tem sido alvo de grandes crises nestes últimos tempos, crises
que tem levado muitas vezes ao desespero, derrotas e fracassos.
Existem vários tipos de crises: crise financeira; crise espiritual; crise de
decisão; crise conjugal; crise familiar; e tantas outras. Mas é possível
vencer as crises na família no nome precioso de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo.
Afinal o que é uma crise?
Segundo o dicionário a palavra “crise” significa: Um momento decisivo
ou uma alteração repentina no curso de alguma coisa e segundo John
Kennedy em discurso pronunciado em 12/04/1959, quando escrita no
idioma chinês se compõe de dois vocábulos: um significa perigo e o
outro, oportunidade. Devemos entender então que quando passamos por
crises, corremos o perigo de fracassarmos, se esfriarmos na fé; mas
temos também a excelente oportunidade de sermos verdadeiros
vitoriosos, se permanecermos na fé.

1) Como seria nossa vida se nunca passássemos por crises?
Se você nunca tivesse experimentado uma crise em sua vida, como ela seria:

Uma vida apagada – a crise vem sobre nós, para que nossa luz brilhe mais. Provérbios 4:18.

Uma vida medíocre – se nunca passarmos por uma crise, nunca viveremos acima da mediocridade.

Uma vida inútil – que experiência de vitória contaremos, se nunca lutamos.

Uma vida estéril – a crise vem sobre nós para nos tornar frutíferos na vida cristã.
Não seja um crente estéril. Levante a cabeça e alegra teu coração, se agora estás passando por crise, é porque
Deus quer te ensinar a ser um vitorioso.
2) Vejamos alguns exemplos de famílias que passaram por grandes crises:

A família da viúva que Eliseu aumentou o azeite. II Reis 4:1-7

A família de Lázaro. João 11:1-45

A família de Jairo e da mulher com fluxo de sangue. Lucas 8:40-56

A família da viúva de Naim. Lucas 7:11-17

A família de Jó. Jó 1:13-19. A família de Jó sofreu crise em 5 áreas vitais: finanças - perdeu todos os
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bens materiais; saúde - perdeu sua saúde; filhos - seus filhos morreram; amizades - perdeu muitos amigos;
casamento - sua esposa estava amargurada, a ponto de dizer: “amaldiçoa teu Deus e morre”.
Mas Jó superou a crise, e o Senhor lhe deu tudo outra vez.
3) Que lições que podemos tirar das crises que enfrentamos?

A crise abre novos horizontes e perspectivas espirituais. Romanos 8:28

Com a crise nos tornamos mestres na vida, amadurecidos e fortalecidos. Jó 42:5

Na crise nos é revelado os verdadeiros amigos.

A crise nos identifica com Jesus.

A crise nos aproxima de Deus.
4) Como podemos vencer as crises em nossa família?

Orando a Deus Filipenses 4:6

Recordando as promessas de Deus para nós.

Adorando a Deus em todo o tempo, independente do que estejamos passando. Jó 1 :20 a 22

Crendo de todo o nosso coração em Deus. João 11:40

Sendo paciente. Eclesiastes 7:8-9.

Nunca desistindo de lutar.
Conclusão:
Saiba que em todo tempo de nossa peregrinação aqui, teremos sempre que nos depararmos com grandes crises,
mas nem tudo está perdido, pois Jesus garante nossa vitória. Hoje você diz: “estou passando por uma grande crise”
e Amanhã dirá: “a crise está passando por mim”. Pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela
manhã. Salmos 30:5b
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MISSÕES

Você conhece alguma família que esteja passando por um período de crise?
Se sim, primeiramente devemos orar por eles e na medida do possível,
entrarmos em contato para orar com eles e levar uma palavra de conforto.

SERVIÇO

Identifique no grupo quem está vivendo momentos difíceis e veja qual a
melhor forma para o grupo ajudar.

FACILITADOR
Incentive os membros do seu Pequeno
Grupo a ler estes textos durante a
semana, se possível, ler todo o capítulo
para uma melhor compreensão, pois
são referente ao próximo estudo.

Leitura bíblica da semana para o próximo
estudo:
“Batalhas do homem, armas de Deus”
Segunda: I Samuel 1
Terça:
I Samuel 2
Quarta: Romanos 12:2
Quinta: I Pedro 5: 6 e 7
Sexta:
I Samuel 2:12 e 2:22
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