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COMUNHÃO

Como as pessoas com quem andamos podem
nos ajudar ou nos atrapalhar no processo de
desânimo? O que devemos fazer?
O desanimo é contagiante, conviver com
pessoas que murmuram de ‘desanimo’
constantemente, pode nos fazer sentir assim.
As pessoas com quem convivemos exercerá de
alguma forma influencia sobre nós, portanto
devemos evitar pessoas que reforcem o
desânimo e nos aproximar com pessoas que
possam fortalecer a nossa fé.
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QUEBRA GELO: O que é que você gosta de fazer
que te deixa feliz?

3. Leia Josué 1:9
Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e
corajoso! Não se apavore, nem desanime, pois
o Senhor, o seu Deus, estará com você por
onde você andar”.
O que esta passagem pode dizer a alguém que
está desanimado?
Moises havia acabado de morrer, Josué sentiase impotente de continuar adiante sem seu
líder, mas Deus o encoraja, Deus o convida a
não parar, mas seguir adiante. E o mais
tremendo, Deus afirma: Eu estarei com você.
Essa promessa não era apenas para Josué, é
pra nós hoje. Termine lendo Mt 28:20 e Sl 46:1
- com o grupo

ESTUDO 4 – DESÂNIMO
Introdução
O desanimo é uma das piores armas do inimigo
para tentar nos destruir.
O problema do desânimo, é que ele acontece de
forma sutil, e o inimigo fica mesmo atento às
nossas fraquezas, às situações difíceis que
enfrentamos e tenta nos exaurir, convencer-nos a
desistir.
1. Leia com o grupo:
“No mundo passais por aflições; mas tende
bom ânimo, Eu venci o mundo.” João 16.33.
Como essa passagem pode servir de alento no
meio das adversidades da vida?
Lutas, fazem parte da vida. Deus sabe que é
difícil reagir diante de circunstancias sombrias,
por isso, ELE enviou JESUS, que passou por
todas as dificuldades que nos deparamos ao
longo da vida, e, nos deixou um alerta e uma
solução:
DEUS SEMPRE NOS MOSTRARÁ UMA NOVA
PERSPECTIVA EM TUDO.

4. Em 1 Sm 17:11, um forte soldado filisteu,
chamado Golias desafia todo o exército
de Israel, que fica apavorado, mas nesse
contexto surge um jovem rapaz, enfrenta
aquela situação dizendo “Quem é esse
filisteu incircunciso para desafiar os
exércitos do Deus vivo?”( 1 Sm 17:26) . O
restante da história é que Davi derrota
aquele temido Golias. O que essa história
nos ensina?
O desânimo embaralha nossa visão- quando
estamos desanimados, uma pedrinha no
caminho se transforma em uma montanha
instransponível. O desânimo faz com que
esqueçamos que embora sejamos limitados,
servimos a um Deus que não tem limites.

2. Leia - 1 Coríntios 15:33
Não se deixem enganar: “As más companhias
corrompem os bons costumes”.

5. Leia com o grupo: 1 Reis 19:3 e 4 e vs 10
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De todos os lados somos pressionados, mas não
desanimados; ficamos perplexos, mas não
desesperados;
somos perseguidos, mas não abandonados;
abatidos, mas não destruídos.
Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de
Jesus, para que a vida de Jesus também seja
revelada em nosso corpo.
Pois nós, que estamos vivos, somos sempre
entregues à morte por amor a Jesus, para que a
sua vida também se manifeste em nosso corpo
mortal.
De modo que em nós atua a morte; mas em
vocês, a vida.
2 Coríntios 4:7-12

Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em
Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou
no deserto, caminhando um dia. Chegou a um
pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou,
pedindo a morte: “Já tive o bastante, Senhor.
Tira a minha vida; não sou melhor do que os
meus antepassados”. 1 Re 19:3-4
Diante da situação Elias se vê só.
Ele respondeu: “Tenho sido muito zeloso pelo
Senhor, o Deus dos Exércitos. Os israelitas
rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus
altares, e mataram os teus profetas à espada.
Sou o único que sobrou, e agora também estão
procurando matar-me”. 1:Re 19:11 ( e 14 igual)
Quais são os pontos que você destacaria no
texto acima? Por que Elias deixou-se abater
dessa forma?
Elias é talvez o maior exemplo do que o diabo,
através do desânimo, pode fazer com uma
pessoa. Depois de várias conquistas ele sentese só ( sou o único que sobrou) isso é o que o
diabo faz. Faz com que você olhe ao redor e
não veja ninguém que te compreenda, que te
ajude, faz com que você se sinta só.
Olha o que o texto diz um pouco mais abaixo:
No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos
aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante
de Baal e todos aqueles cujas bocas não o
beijaram”. (vs17)
Elias pensava que estava só, mas Deus havia
feito com que 7000 pessoas estivessem junto
com ele, e ele não conseguia ver

AVISOS
•

CONCLUSÃO
Não permita que o desânimo tome conta de sua
vida. Deus sempre prepara uma saída, Ele sempre
esta conosco.
Veja na célula se tem alguém que tem se sentido
desanimado, ore por ela, para que o Senhor anime
Terminar lendo com o grupo:
Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para
mostrar que este poder que a tudo excede
provém de Deus, e não de nós.
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NÃO ESQUECER DOS RELATÓRIOS DE
CÉLULA
• AGENDA:
• DIA 08/09 – ACAMPAMENTO DE
ADOLESCENTES – NEXTCAMP
• DIA 29/09 – ACAMPAMENTO DE JOVENS
– LOCOMOTIVACAMP

