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Quebra-gelo (5 min)
Qual foi o momento mais difícil na vida pelo qual você já passou?

Tempo de Orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de Cantar
Utilize o hino de sua preferência.

Leitura Bíblica
Jeremias 4.19-26

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 Enfrentamos muitas doenças e confl itos . É o que a Bíblia chama 
de “dia da adversidade”, ou seja, o tempo de crise . Mas a Palavra nos 
ensina a sobreviver ás crises: 

1. A adversidade acontece para todo mundo: ás vezes , nossos 
problemas são consequências naturais das nossas más escolhas e 
nosso pecados (Gl 6.7), mas o texto bíblico é claro em afi rmar que 
pessoas boas também enfrentam difi culdades (Jo 16.33). A diferença é 
que os justos receberão livramentos (Sl 34.19);

2. Devemos nos preparar para enfrentar as horas difíceis: 
daqui para frente, o mundo só vai piorar (Mc 13.7). Então, peça a Deus 
sabedoria para se preparar para o futuro (Pv 16.3). Lembre-se das 
disciplinas espirituais (Jr 2.27): orar, ler a Palavra, cantar louvores. Deus
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QUANDO A
ADVERSIDADE VEM



nos fortalece (Jr 15.11), treina-nos para as batalhas da vida (Sl 144.1) e 
honra nossa perseverança (Sl 91.15); 

3. Podemos ser instrumentos de Deus para ajudar o próximo: 
nem sempre Deus faz o pão cair do céu. Esteja atento para ser um 
irmão para alguém num momento de adversidade (Pv17.7); 

4. Você receberá livramento de Deus (Sl 41.1). Seja humilde para 
receber ajuda dos outros quando estiver precisando (Pv 27.10). Que o 
Senhor nos livre do dia da adversidade. Mas, se ele vier, que estejamos 
preparados para vencêlo!

Refl exão
1. Na sua opinião, as adversidade estão presentes também na vida 

dos salvos?
2. Você se prepara para o dia da adversidade? Como?
3. Compartilhe algo que você aprendeu quando passou por uma 

adversidade.

Orando uns pelos outros (10 min)
Em trios , compartilhar as necessidades de oração e interceder para 
que possam passar com fé pelas adversidades.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas do seu Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. Você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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