Quadrangular do Alto
Estudo de Célula
Tema: Vencendo os ladrões da alegria. Filipenses 4:4

Deus quer que seus filhos tenham alegria! (João 15:11, Neemias 8:10, Lucas 10:20)
Quatro coisas que querem roubar a nossa alegria:

1.

Circunstâncias. Filipenses 1:12 - Paulo está dizendo que sua circunstancias ou
problemas e as provas não foram para feri-lo, mas para o progresso do Evangelho. As
circunstâncias na vida de Paulo não o levaram ao desânimo, mas o levaram a fazer mais por
Cristo!
- Enquanto tudo está indo bem eles estão OK, mas quando os problemas vêm eles ficam
desanimados e desistem!
- Leia o que Paulo disse em Romanos 8:28. Não deixe as circunstancias roubar a sua
alegria!

2.

2. Pessoas - Todos nós uma vez ou outra perdemos nossa alegria por causa de pessoas!
- O que eles são! - O que eles dizem! - O que eles fazem! E, sem dúvida, nós também temos
causado tristeza em alguém! Funciona nos dois sentidos!
- Nós somos a luz do mundo e o sal da terra... mas às vezes a luz fica fraca e o sal torna-se
amargo por causa das pessoas! (Filipenses 2:2-3). Não deixe as pessoas roubar a sua
alegria!

3.

3. Coisas – Filipenses 3:7-8 - Eu considero tudo como perda por Jesus!
- As pessoas nunca estão satisfeitas, estão sempre querendo mais. As coisas deste mundo
nunca vão fazer você feliz! Jesus nos advertiu sobre juntar tesouros na terra... “Ele nos
ensinou a acumular tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí é onde
está seu coração!” Não deixe as coisas roubarem a sua alegria!

4.

4. Preocupação - Filipenses 4:6 - O que nos preocupa? Circunstâncias, Pessoas,
Coisas! Se nós controlarmos essas coisas, não vamos nos preocupar!

5.

Conclusão: Habacuque 3:17-19
Quebra Gelo “Cântico que me marcou”

Qual o cântico que retrata o momento que você está vivendo hoje? Por que? (Ex.: rompendo
em fé. Porque eu estou vivendo um momento de conquista em minha vida. Cada pessoa deve
cantar pelo menos o início ou pedaço do cântico.
Frase para o líder
"A primeira responsabilidade de um líder é definir a realidade. A última é dizer obrigado. No meio, o
líder é um servo."(Max De Pree)
Avisos

Quinta feira: Encontro de Fé 20H
Domingo: 7:30 Ceia de Liderança
Consagração 17:30H
Cantata de Páscoa e Ceia 18H

DEBQ 8:30

Cantata de Páscoa e Ceia Manhã 10H

