
107 
 

LIÇÃO 107 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS / GRUPOS PEQUENOS – IBREM  
 

- QUEBRA GELO: Você lembra de algum momento em sua vida que você percebeu a provisão de  

        Deus?   

- ADORAÇÃO: (13,14) Poderoso Deus; Grande é o Senhor 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Salmo 46.10 

 
LIBERTANDO-SE DO STRESS 

INTRODUÇÃO: Estamos vivendo dias de crise profunda e de insegurança no país; crimes 

bárbaros que tem chocado a todos contudo, precisamos aprender a confiar no Senhor e 

saber que se Ele não guardar a cidade em vão vigia a sentinela. (Sl 127.1) 

Em Josué 1.9, Deus diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, 

nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares.  

O que as preocupações geram em nós?  

Geram: Inquietação, irritação, stress, ansiedade, medo, doenças físicas e emocionais. 

Como foi o seu dia hoje e como você está? (1Pd 5.6.7) 

 
Qual são as causas das nossas preocupações e atitudes de insegurança? 

1- Fé vacilante ou superficial. (Mt 6:30) 

2- Falta de maturidade espiritual e conhecimento da provisão de Deus. (Ex 16.35) 

3- Falta de desprendimento de valores errados e bens materiais.  

 
Ultimamente o que mais tem lhe preocupado e trazido insegurança? 

Vamos conversar agora em como podemos desfrutar da segurança do Senhor:  

- Buscá-lo em primeiro lugar. (Mt 6.33) 

- Crer sempre na sua provisão.  

- Buscar envolvimento com valores do reino de Deus e com a sua justiça.  

- Velar para que o inimigo não semeie dúvidas no seu coração. (Hb 3.12-14)  

- Viver em comunhão diária com Deus e com a igreja  

- Reconhecer suas limitações físicas e emocionais, ocupando somente com os afazeres 

do dia e crendo que o amanhã está nas mãos de Deus. (Mt 6.34) 

- O salmista nos dá um conselho que nos trará qualidade de vida: “aquietai-vos e sabeis 

que eu sou Deus.” (Sl 46.10ª) 

 

De acordo com Mateus 6.33, como podemos ser liberto do stress e ansiedade? Após 

responder, orem uns pelos outros.  Líder/auxiliar: Compartilhe a visão 

 
- APELO EVANGELÍSTICO 

- A VISÃO:...Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize. 

- MISSÕES MUNDIAIS: Ore pelos missionários Márcio, Nelson e famílias no interior do Paraguai. 
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