
 

 Quando Deus trata sua vida       Jonas 2.1-10 

 A questão não está no peixe, isto é no seu problema, na sua provação, mais sim no 
Deus do Livramento!  Diz o texto que Jonas estava desesperado: "Em meu 
desespero..." Seja qual for seu problema... No desespero corra para Deus, Ele é 
nossa única saída! 
 
 Você sabe os objetivos principais de uma provação?  Deixe que opinem 
   

1- (vs. 2 e 7). Te levar para mais perto de Deus 
 
     2-  As provações aumentam o valor da nossa fé. (v. 4)  
E você como fica depois de cada provação? Com mais fé ou se revolta contra Deus? 
 
    3- As provações mostram sua frágil condição humana (vs. 5-6)  
 
    4- As provações geram votos de compromisso (v. 9a)  
Você tem se lembrando os votos feitos na hora da provação? 
 
   5- As provações te preparam para grandes vitórias (v. 10)  
Prepare-se, quanto maior for a tua luta, mais forte Deus quer te fazer.  
Tem muita gente querendo vitória sem luta, isto é impossível. 
 
CONCLUSÃO: Não se esqueça: QUANDO DEUS TRATA COM VOCÊ ELE... 
* Te leva para mais perto dEle.               * Aumenta sua Fé 
* Mostra sua frágil condição humana.     * Te revela os compromissos assumidos. 
* Coloca sua fé no lugar certo.                * Te prepara pra receber grandes vitórias! 

Quebra-Gelo Bala e Borracha 
A borracha e a bala são passadas por cada um da célula, que deve se apresentar e contar 
algo doce e algo que, se pudesse, apagaria de sua vida. O líder deve conduzir o momento 
a fim de que todos se apresentem. Respostas mais profundas são dadas normalmente por 
membros da célula, porém se houver algum tipo de quebrantamento, conduza para um 
período de oração uns pelos outros 

Frase para o líder 
" Um dos testes de liderança é a habilidade de reconhecer um problema antes que ele se torne 
uma emergência”.  Arnold Glasgow 

Avisos 
 
Quinta feira 19:30h oração       Encontro de Fé 20:00h  
Sábado Consagração em jejum na igreja das 9 ás 12h 
 
Domingo: Ceia da Liderança 8:30H 
 
Dia 11/08 Encontrão Regional ás 18:30 Rochdalle. Já pegar nomes dos que irão no ônibus. 
  
 
 


