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Líder: Encaminhe seus discípulos SALA TEOLOGIA BÍBLICA. 

     

   

  

 

Estamos vivendo dias muito difíceis. Basta olhar os noticiários e 

visualizaremos o caos político, econômico e moral do nosso país; 

 

A Tecnologia tem melhorado ou piorado nossa vida? 

O uso indevido das redes sociais e a facilidade de acesso às drogas tem 

contribuído para potencializar os problemas e sofrimento das famílias; 

Além disso, todos nós possuímos uma série de problemas (alguns financeiros, 

outros emocionais, até profissionais, entre outros); 

 

O que você acha do sofrimento? 

Na célula de hoje aprenderemos juntos com a história de Jó as lições 

fundamentais para enfrentar estes dias difíceis e passarmos pelos nossos 

problemas ou dificuldades ainda mais fortalecidos em Deus; 

 

Pessoas boas também sofrem? 

Aprendemos em vários versículos da bíblia (inclusive na história de Jó) que a 

dor e a tristeza atingem também as pessoas boas e dedicadas (leia Jó 1.8); 

O apóstolo Paulo foi outro exemplo de servo fiel que sofreu e que não teve seu 

problema aliviado por Deus (leia 2 Coríntios 11.23-27; 12.7-9); 

Deus não nos retira dos sofrimentos, mas nos fortalece neles; 

LÍDER: Incentive que os membros da célula a compartilharem uma dificuldade 

ou problema vivenciado e que hoje os fazem sentir fortalecidos; 

 

Qual é o papel dos nossos amigos durante nossas dificuldades? 

Os três amigos de Jó foram visitá-lo ao saber do seu sofrimento e ofereceram 

opiniões baseadas em seus preconceitos e não na vontade de Deus; 

Apesar de consolo e ajuda, causaram perturbação e desânimo.  O mesmo 

ocorre hoje: as pessoas procuram nos consolar com palavras insensatas e 

mentirosas (inclusive vindas de nossos amigos); 

Por isso, sempre procure conselhos de Deus e daqueles que O servem; 

LÍDER: Peça aos membros da célula para compartilharem momentos em que 

deram mais ouvidos às pessoas do que à Deus e quais foram os resultados; 

 

O que é prosperidade para você? 

O sofrimento de Jó foi intenso, mas não durou para sempre.  

É provável que ele tenha se lembrado deste período de experiências 

doloridas, mas a crise passou e a vida continuou. Deus restaurou tudo! 

O mesmo acontece conosco: As tempestades passam e a vida continua; 

Nunca podemos nos esquecer que nossa recompensa é eterna (leia Hebreus 

11.13-16; 39-40; 12.1-3; 13.14) 

Qualquer sofrimento é pequeno quando o colocamos no contexto da 

eternidade; 

Você vai sofrer, mas deve entender que os sofrimentos são oportunidades de 

crescimento (leia Tiago 1.2-4) 

LÍDER: Aproveite a oportunidade e ore por aqueles que estão sofrendo. 


