
 

 
04 – ALEGRIA NO SOFRIMENTO 

Quebra Gelo – Quando o seu dia é péssimo, o que você faz?  
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore ao Senhor pela vida do líder do seu PGM e por novos líderes em treinamento. 

- Ore pela sua Igreja, pelo seu pastor e pelo avanço da obra de Deus. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) - Tempo de adorar ao 

Senhor! Você, líder, pode sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 

Tempo da Palavra (20 min) – Filipenses 1.29 – “pois a vocês foi dado o privilégio 

de, não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele” 
 

Nesta semana começamos uma jornada na carta de Paulo aos Filipenses – A Carta 

da alegria. Durante as próximas semanas iremos juntos, conhecer um pouco mais sobre 

as verdades ensinadas por Paulo a Igreja que ele plantou na cidade de Filipos. Paulo e seus 

companheiros fundaram a Igreja de Filipos na segunda viagem missionária (At. 16.11-40) 

Ela foi a primeira Igreja a ser estabelecida no continente europeu. Quando Paulo escreve, 

ele estava preso em Roma, e sua finalidade foi agradecer a Igreja pela oferta que haviam 

enviado e fortalecer a fé daqueles amados irmãos mostrando que a verdadeira alegria só 

virá de Jesus: "Mas tenho tudo; tenho-o até em abundância; cheio estou, depois 

que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, 

como sacrifício aceitável e aprazível a Deus." (4:18) 

É uma carta bem pessoal, Paulo está escrevendo a uma Igreja que ele mesmo tinha 

plantado. A centralidade da carta está na pessoa de Jesus Cristo e sua principal 
característica é a “Alegria” - “Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: 

alegrem-se!” – Filipenses 4.4 – No entanto, Paulo nos dá lições preciosas sobre a Alegria 

no sofrimento. Este o primeiro grande tema abordado pelo apostolo. Nos versículos iniciais 

ele traz uma saudação preciosa aos filipenses e por ser uma carta muito pessoal, ele não 

se apresenta como apóstolo, porque era uma igreja carinhosa em especial para com Paulo. 

Paulo ora pelos Filipenses, e mostra traves de suas palavras iniciais o quanto a Igreja 

era fiel. Então nos versículos seguinte ela apresenta a sua real situação e como sua prisão 

contribuiu para o avanço do evangelho. Paula finaliza o primeiro capítulo mostrando a 

importância de sermos perseverantes e sermos fieis mesmo diante das adversidades e que 

jamais tenhamos uma visão equivocada do que é servir a Jesus. Paulo finaliza mostrando 

que: “crer em Cristo é mais do que apenas conhecer e gostar do que Ele fez ou 

pode fazer por você. Crer envolve fidelidade, ainda que isso inclua sofre nas mãos 

de pessoas que se opõem a Ele.” 
 

Benefícios do Sofrimento: 01 – Ele muda a nossa visão dos prazeres terrenos, 

    02 – Amadurecemos na fé, 

    03 – Nos tornamos exemplos para os outros.  
 

Vamos as Perguntas para Reflexão: 
 

1 – Paulo estava preso e mesmo assim estava alegre. Quais situações difíceis você está 

enfrentando. E qual sua atitude diante delas? 

2 – Quando e como Deus usou algo de ruim em sua vida para trazer algo bom? Compartilhe 

3 – Compartilhe com o seu Pequeno Grupo Multiplicador uma situação em sua vida que 

houve sofrimento, no entanto, ao passar você amadureceu, se tornou alguém mais 

parecido com Jesus. 
 

 

 

 

DESAFIO DA SEMANA: Nesta semana nosso desafio será adorar mais ao Senhor 

indiferente da situação. Em que área da sua vida você precisa honrar mais o Senhor? 



Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) 

Este é um momento muito precioso e m nossa encontro semanal dos Pequenos Grupos, é 

tempo de orarmos uns com outros. Multiplique em duplas e compartilhe com sua 

dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da semana. Peça que 
os irmãos compartilhem sobre como foi a prática das coisas que Deus falou no último 

encontro. Estimule os que não conseguiram, anime os que não tentaram e louve a Deus 

pelos que praticaram. 
 

 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades 

abaixo: 
 

- ENCONTRO DE INTERCESSÃO - Toda terça-feira às 5h estamos em nossa Igreja de 

joelhos buscando e clamando ao Senhor! O Senhor disse a Jeremias: “Clama a mim, e 

responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes.” 

Jeremias 33.3. Tem coisas que só iremos conhece quando nos dispomos a buscar ao 

Senhor de maneira mais intensa. Você deseja crescer? Te esperamos às 5h na próxima 

terça-feira na HOPE! 
 

- ELAS & ELE - Está chegando o nosso primeiro "Elas & Ele" do ano na HOPE. "Saudáveis 

& Motivadas" será o tema do nosso primeiro encontro de mulheres do ano que acontece 

neste próximo sábado. Preciosa, você não pode ficar de fora, faça hoje mesmo a sua 

inscrição (61) 98151 3988 - Fale com a Renata. Vagas Limitadas. Será uma tempo muito 

precioso preparado especialmente para você! #SuadaveiseMotivadas 
 

- HOPE EM MISSÃO - Em Março e Abril nossa igreja e nossos PGMs estarão envolvidos 

na Campanha de Missões Mundiais 2020 - Transforme o Mundo com Alegria de Jesus. Em 

cada PGM iremos com alegria servir e alcançarmos o mundo a partir das nossas casas! 
 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/suadaveisemotivadas?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCh0QxtKsOsfZ_fAe96RDy8DS_zFgWGyFM6tI2xQQ7EysHhFNW1XppqDhPUikE0PvDIc7QDik5Wz9FK2j4al1V5enhUTTywaivacb146LH2RzN4YbGWzMsPQUNijzN9E96Vu-E_ebk6kkcrlbbJjDsYHRk6wEQBCuXEcv6maJ8z71TFbYJXvPu6pfCEjhSl_PWYaBmo9WFpgIhz6dCdc-PE69NjAteQZczjiD01WMWpqtMlWfWTSQtk8Zzxab8RZpOUajJ96Rtrlq55AZPFPTsg9ooDvt_LsXbu8j1vA4iJ-f2eX29GTc73LjnHb8Rg3xZ7T6i9KekpCS4svtArxD4&__tn__=%2ANK-R

