
 

 

 
Esse é o momento de preparar o ambiente da casa para o encontro. Sirva o lanche e deixe os integrantes 
conversarem naturalmente. Ore pela presença, alimento e comunhão. Os petiscos podem ficar à disposição das 
pessoas durante a exposição da temática. 
 

 
  

Esse é o momento no qual criamos um ambiente agradável e acolhedor para a exposição da temática. Busque 
atividades que façam as pessoas se sentirem mais confortáveis e dispostas a conversar. 
 

 
  

Escolha louvores que façam conexão com o tema abordado. Sugestões: escolha louvores que falem da importância 
de servir a Deus. 
 

 
   

 COMPREENDENDO O SOFRIMENTO - Miquéias 7.9 
"Sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu 
direito; ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça." 
 

 Hoje a sociedade como um todo enaltece o prazer pelo prazer e, infelizmente, alguns púlpitos 
corroboram esta mensagem com um Evangelho de alegria e satisfação. 
 

 O sofrimento é uma realidade cotidiana e bíblica. Veja os exemplos de Abraão, Ana, Paulo, 
Daniel e o próprio Jesus (Is 53.3). 
 

 O sofrimento não poupa ninguém. Se você sofre, você é humano! 
 

 Quem é responsável pelo sofrimento? 
A responsabilidade é nossa. Não devemos culpar a Deus pelo sofrimento. 
 

 A ação divina depois de o homem ter pecado revela a grandiosidade de Sua graça, ou seja, a 
grande ação da graça de Deus é o que Ele fez depois que pecamos. 
 

 O pecado gera sofrimento, mas a graça de Deus nos salva mediante o sofrimento de Cristo.  

 

  
 Você já culpou a Deus por algum sofrimento em sua vida?  

 

 Compartilhe um sofrimento que tenha feito você crescer com Deus. 

 
 

  

Momento para compartilhar os pedidos de oração coletivo e/ou em duplas.  
 

 

 Agosto, mês de festa na Fé Para Todos: Estamos comemorando 24 anos! Esteja em nossos cultos. 
 Batismo nas águas: Domingo, 23/08, às 19h. 
 Programações para sábado, 22/08: 

- Piquenique da Melhor Idade: Parque Lage, saída da igreja às 8h. Informações na secretaria. 
- Tarde das Virtuosas: A partir das 18h. Informações com Andreia Macedo ou Anderson Alves. 

 Comunhão de Casais em Teresópolis: ainda temos duas vagas! 

        IGREJA EVANGÉLICA FÉ PARA TODOS 
    EM DEL CASTILHO - PEQUENOS GRUPOS 
                 O FIM DO SOFRIMENTO 

                   TEMA: COMPREENDENDO 
                   O SOFRIMENTO 

EXPOSIÇÃO DO TEMA (30 minutos) 

RECEPÇÃO (15 minutos):  
 

QUEBRA-GELO (10 minutos):  
 

LOUVOR (10 minutos):  
 

INTERAÇÃO (15 minutos):  
 

ORAÇÃO (05 minutos):  
 

ANÚNCIOS (05 minutos):  
 


