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GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

 Leiam Atos 1.8 e façam um período de oração 
pedindo ao Senhor que os revista de poder para 
testemunhar de seu evangelho de todos os 
lugares onde estiverem. 
 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

 Assistam a “News” e acompanhem o que está 
acontecendo nas células e ministérios da PIBJC: 
https://youtu.be/oDPALCh67zA 
 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 
Compartilhem com os membros da célula a síntese da 

edificação: https://youtu.be/v28pDYv7Yts 

EDIFICAÇÃO: O CRISTÃO E O SOFRIMENTO: atitudes 

que fazem a diferença – Salmo 120.1 

O sofrimento é uma experiência comum aos seres 

humanos. Será que alguém nunca vivenciou decepções e 

perdas, dores e dificuldades em sua vida?  Se antes da 

pandemia Covid-19 o tema do sofrimento já era 

importante, o que dizer agora? Quase 600 mil mortos e 

mais de 100 milhões de pessoas comendo mal ou 

passando fome, apenas no Brasil! Você já imaginou o que 

seria abrir os olhos pela manhã, e não ter dinheiro para 

comprar alimento para os filhos?  

Dentre as muitas atitudes que podemos e devemos tomar 

diante do sofrimento, o Salmo 120.1 registra a 

importância da presença de Deus em nossa vida, e 

especialmente de o buscarmos nos momentos difíceis.  

PODEMOS ADMITIR NOSSAS AFLIÇÕES 

Alguns pensam e até defendem que o sofrimento não 

tem lugar da vida do cristão. Isso não é verdade! O 

próprio Jesus alertou que no mundo teríamos aflições 

(Joao 16.33). E ele, mesmo sendo o Filho de Deus, viveu 

angústias e aflições (João 12.27, Mateus 26.37-38). O rei 

Davi também admitiu suas angústias em vários salmos 

(31, 40 e 41). 

Então, assim como o autor deste salmo, podemos e 

devemos assumir nossas aflições e angustias. Essa atitude 

é fundamental para que experimentemos a presença e 

atuação de Deus em meio ao sofrimento. 

DEVEMOS CLAMAR PELA AJUDA DE DEUS 

Em meio a aflição, as pessoas podem ter as mais variadas 

atitudes. Algumas podem ser saudáveis, outras não. 

Entretanto, uma atitude que diferencia o cristão dos 

outros é sua fé em Deus, que é nosso socorro em tempos 

de aflição (Salmo 46.1) e nos acompanha até mesmo no 

vale da sombra da morte (Salmo 23.4) 

Deus nos ajuda a expressar nossos sentimos, sem 

reprimir ou “explodir”; nos capacita a avaliar as situações, 

sem aumentar ou diminuir os problemas; e nos ensina a 

assumir responsabilidades diante dos fatos, sem nos 

vitimizarmos ou culpabilizarmos a nós mesmo e aos 

outros. 

Como declarou o apóstolo Paulo, com a ajuda de Deus 

podemos enfrentar qualquer situação (Filipenses 4.13), 

pois está perto de todos aqueles que o buscam (Salmo 

145.18-19) 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1.Você está passando por aflições e angustias 

atualmente? Gostaria de compartilhar com a célula o que 

está acontecendo? De que maneira essas dificuldades 

estão afetando você? 

2. Como você reage ao sofrimento? Consegue “derramar 

a sua alma” diante do Senhor, e pedir a sua ajuda? 

*Concluam o encontro com um período de intercessão 

uns pelos outros. 
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