Estudo nº 29

VOCÊ PERDEU SUA ALEGRIA?
QUEBRA-GELO
Você já perdeu a sua alegria?
TEXTOS MOTIVADORES:
Romanos 14:17 e I Samuel 30:6
INTRODUÇÃO
Hoje é comum vermos pessoas desanimadas e esgotadas. São muitas as situações de vida que levam a isso, mas o
importante não é saber o que pode nos esgotar e sim o que pode nos renovar, o que pode nos dar novamente a alegria de vida
perdida, ou a energia para enfrentar a luta do dia a dia.
Na Bíblia temos o exemplo de pessoas e dicas bíblicas para isso. Davi foi uma das pessoas que passou por situações
tristes e de esgotamento, mas que recobrou a alegria e força de viver. Olhando para a Bíblia descobrimos que:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
1. O DIABO VAI TENTAR TE ESGOTAR, MAS DEUS TE DÁ FORÇA PARA VENCER O MAL DE CADA DIA.
Davi descobriu que apesar do mal de cada dia que era obrigado a enfrentar ele podia se reanimar em Deus. Você tem tido
que enfrentar o mal de cada dia? Busque a força para isso em Deus. Se buscar a Deus Ele te dará força para vencer.
2. AS LUTAS TRARÃO MEDO E INSEGURANÇA, MAS EM DEUS ENCONTRAMOS PROTEÇÃO E SUPRIMENTO.
Na história humana Deus sempre foi amparo e fortaleza para aqueles que buscaram refúgio Nele. Você tem procurado
refúgio no que? Quer ter a proteção e suprimento de Deus? Busque refúgio Nele.
3. DEUS NOS DÁ PAZ E ALEGRIA
Quando buscamos as coisas de Deus, quando nos dedicamos as coisas do Espírito de Deus, e quando entregamos nossa
vida para que ele seja Senhor da nossa vida, nos tornamos participantes do Reino de Deus; e a bíblia diz que o Reino de Deus é
paz e alegria no Espírito Santo. Quer ter alegria de viver e paz? Busque se tornar participante do Reino de Deus e Deus te dará.
CONCLUSÃO
Quer receber a alegria que Deus dá? Quer, como Davi, se reanimar no Senhor seu Deus? Busque se tornar participante do
Reino de Deus. Busque a Deus e a Sua vontade e Ele lhe dará. Quer isso? Levante a mão, vamos orar.
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AGENDA
 42 dias de Jejum e Oração: Família, consagração pessoal, etc. 10/05 à 21/06. Às segundas-feiras, monte às 19:30;
 CTED: Módulos Caráter de Cristo e Conhecendo a Visão. De Junho à Dezembro;
 3º EMPacto: 10 à 12 de julho. Faça sua inscrição junto aos líderes de células;
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