
Sofrimento, Consolo e Esperança (19/05/19)  

QUEBRA-GELO  

Conte uma história engraçada que aconteceu com você quando era criança. 

EXALTAÇÃO  

• Com música: cantem canções de gratidão a Deus  

• Sem música: leiam Salmos 8. Tenham um tempo de oração agradecendo a Deus 

pelos motivos levantados. 

INSTRUÇÕES PARA QUEM IRÁ CONDUZIR A EDIFICAÇÃO DO GRUPO  

• A pessoa que conduzirá a edificação deve ter vindo na celebração de domingo. 

• Separe pelo menos 30 minutos em um local sem interrupções para se preparar 

para o encontro da célula: ore para que Deus fale com você e com o grupo.  

• Se você não esteve na celebração, ouça toda a mensagem pelo site ou aplicativo  

(www.aliancacaxias.org.br) ou pelo Spotify (“Mensagens Aliança Centro”).   

• Faça anotações sobre o estudo: anote textos bíblicos e outras informações que 

você julgar importante lembrar no grupo (citações, frases do pregador, etc).   

• Use as perguntas abaixo como um guia. Lembre-se que sua função não é dar um 

novo estudo na célula, mas ser um facilitador da discussão do grupo.   

1. Leiam Romanos 8.18-25.  

2. Você acredita que um cristão sofre? Por quê? 

3. O que o texto fala sobre sofrimento? (v18 e v23 afirmam que por sermos cristãos não 

estamos isentos de passar por sofrimentos). 

4. De acordo com o que foi dito no estudo no domingo, o que significa o termo 

“primeiros frutos do Espírito”, no versículo 23? (É uma menção de Paulo para aquilo que 

os Israelitas deveriam fazer com os primeiros frutos da sua colheita, oferecer a Deus como 

“amostra” do que haviam produzido e dizer que tudo pertencia a Deus. Os primeiros frutos do 

Espírito são amostras do que teremos no novo céu e nova Terra.)  

5. Uma ótima definição da vida cristã é uma vida de aguardar. De acordo com o 

versículo 23 o que aguardamos? (Não aguardamos a ida para o céu, pois o céu também é um 

estado intermediário. Aguardamos a adoção como filhos e a redenção do corpo, ou seja, a 

ressurreição dos mortos e o fim supremo, novos céus e nova Terra.), 

6. Como isso impacta a sua vida? Isso motiva você a permanecer firme ou desanima? 

Por quê? 

 

Evangelismo 

• Orem por ajuda para aplicação do que foi falado na edificação e por oportunidades 

para compartilhar o evangelho com os que ainda não conhecem a Cristo. 
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