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Lição GCEM – 13 Julho a 02 Agosto de 2015 (3 semanas)  
  

PACIÊNCIA 
Texto Base: Romanos 5:3-5; 8:28  

  
Dirigente de GCEM: Sorria, ministre sentado e de forma descontraída. Nunca 
esqueça dos avisos!  
 
O que é paciência? Paciência é ter longanimidade, que quer dizer: “saber 
esperar em Deus sem murmurar ou maldizer da situação” (Salmo 40:1).  

 
Abaixo alguns conselhos práticas para trabalhar a paciência: 

 
1.NÃO DESANIME – quantas vezes acontece em nossas vidas coisas que, à 
primeira vista, irão atrapalhar todos os planos? Com frequência, a reação 
instintiva é reclamar de Deus: “Por que o Senhor permite isso?”  
 
Muitas pessoas perderam o sentido da vida, desistiram de batalhar, semear, 
esperar e crer na providência de Deus, mas junto com a paciência vem a 
perseverança. 

 
2.NÃO PERCA DE VISTA OS PROPÓSITOS DE DEUS – As provações por si 
só, são verdadeiras “Escolas da vida” que deveríamos aproveitar para tirar 
delas lições e amadurecimento.  Não perca de vista o que Deus quer te 
ensinar através de uma desventura, uma morte, uma enfermidade, um 
emprego perdido. Kleber Lucas canta: “Se uma porta se fecha aqui, outras 
portas se abrem ali, Eu preciso aprender mais de Deus”.  

 
3.TRANSFORME LIMÕES EM LIMONADAS – As tribulações na vida do 
cristão são como “limões azedos”, que, ao recebe-la, podemos reclamar, 
murmurar do seu sabor e dizer que Deus nem deveria ter inventado o “limão”.  
 
Mas nunca se esqueça que Deus quer nos lapidar, ver o nosso louvor, se 
somos capazes de TRANSFORMAR OS LIMÕES EM “LIMONADAS”. Talvez 
você ache que o mundo não presta só porque as coisas não são melhores, 
mas “O açúcar” da vida está em suas mãos e você pode transformar situações 
adversas através do açúcar do louvor e da paciência.   

 

4.TENHA EM MENTE QUE DEUS ESTÁ NO CONTROLE – O nosso grande 
problema é que nós não conseguimos enxergar tudo que Deus tem para nós 
no futuro. Alguns segundos à frente no relógio de Deus, ou alguns anos à 
frente em nosso relógio, irão ser diferentes para uns e outros. O problema é 
que existem pessoas que nunca aprendem a esperar em Deus. Ele está no 
controle, trabalhando a história para o bem daqueles que o amam. (Romanos 
8:28). A tribulação bem vivida, produz paciência, e a paciência, a experiência, 
e a experiência, a esperança e a esperança não nos deixa confusos, mas 
firmes e certos da vitória (Romanos 5:3-4). 

 
Conclusão 
 
Qual tem sido a nossa atitude diante das tribulações?  
Deixe todos compartilharem e a seguir faça grupos de oração  
 

É DE GRAÇA...EXPERIMENTE 
Texto Base: 2Reis 5:1-14  
 
Dirigente de GCEM: Sorria, ministre sentado e de forma descontraída. Nunca 
esqueça dos avisos!  
 
Naamã era um general Sírio, que tinha muito poder e riqueza. Era um homem 
vitorioso, mas tinha lepra. A lepra dele era física. Enquanto Naamã podia 
esconder as fedorentas feridas embaixo das vestimentas finas, estava 
socialmente tudo sob controle. Mas chegou o momento que a repugnante 
chaga começou a mostrar-se, e se tornou impossível continuar negando sua 
existência.  
 
Existem ocasiões na vida em que a cultura, a educação, os modos refinados, 
a cortesia, não podem disfarçar nem esconder a triste realidade do pecado e 
da amargura de espírito, não é!? (O pecado é a lepra espiritual). O general 
tentou de tudo para ser curado, mas a resposta para o seu problema veio de 
uma escrava. Naamã não pensou duas vezes, preparou os carros com 
presentes e correu para comprar o remédio.  
 
No mundo se aprende a comprar tudo e, quando alguém nos oferece algo de 
graça, olhamos com suspeita porque: NADA QUE É DE GRAÇA “DEVE 
PRESTAR”. Esta filosofia humana tem levado muitas pessoas a cumprirem 
promessas a pedaços de madeira e pedra que não podem socorrer ninguém.  
 
Outros tornam-se escravos de outros homens, comprando “galinhas pretas”, 
“velas” e tantas outras coisas, mas não entendem que há solução para as 
suas chagas sem precisar haver pagamento financeiro.   
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Seria importante observarmos algumas verdades: 
 
1.EM DEUS A SOLUÇÃO É DE GRAÇA 
 
O Profeta Eliseu não recebeu Naamã como uma estrela, pois com Deus as 
coisas não funcionam desse modo. Na verdade, o profeta nem o recebeu, mas 
o mandou ao Jordão se banhar sete vezes. Quando o general viu as águas 
(sujas e barrentas) do rio; gritou: “Em meu país tem rios com melhores águas, 
não poderia eu lavar-me neles?”  
 
O que Naamã não sabia é que não havia nenhum poder nas águas. – Ele 
precisava aprender que os métodos divinos geralmente visam mostrar a 
insuficiência humana, não porque Ele se alegre com isso. O homem precisa 
entender que a salvação vem de cima, a vida eterna e a justiça vêm de Cristo.  
– Não é necessário pagar. A salvação é de graça. A vida eterna é possível 
sem nenhum pagamento nosso. O preço foi pago por Jesus (Efésios 2:8-9).  
 
2.AS SOLUÇÕES DE DEUS SÃO MELHORES QUE AS NOSSAS 
 
“Nossas soluções” (rios) parecem ser melhores, mas não são. Só que para 
descobrir isso, muitas vezes, alguns tem que viver muitos anos de angústia e 
solidão.  
       
Conclusão 
 
Aceite a solução de Deus para a sua vida, é de graça experimente. O sangue 
de Jesus nos purifica da lepra do pecado. 
 
A salvação é de graça e você pode recebe-la agora!  
Faça duplas de oração e depois faça apelo.  
 

 

 

 

CURSO DE 
CAPACITAÇÃO 

24 de Agosto (Segunda) – 19:30 

FESTA DA FAMÍLIA 
18 de Julho (Sábado) - a partir das 10h  

Levar: 500g de carne + refrigerante 2 litros p/ pessoa 
Sítio Recanto Central 

 
GRANDE FINAL 

CENTRAL 
CHAMPIONS 

LEAGUE 
 

18 de Julho (Sábado) - a partir das 10h  
Sítio Recanto Central 

RETIRO DAS 
MULHERES 

15 e 16 de Agosto (Sábado e domingo) 
Sítio Recanto Central 

CULTO 
ANIVERSÁRIO DO 

BARREIRO 

23 de Agosto (Domingo) - 19h 
Programação Oficial Comemorativa 

 Aniversário do Barreiro 

DOMINGO  
9h – Escola Bíblica 

 10h, 17h e 19 – Culto de Celebração  

TERÇA 
15H 

Tarde da Benção 

QUARTA  
19H30 

Noite da Unção e da Vitória 

QUINTA 
19H30 

Escola Bíblica Mocidade 
ABEV 

SEXTA 
 20H 

Adolescentes Central 

SÁBADO 
20H 

Mocidade Central 

GCEM’s  
Nos lares  

SEG A SÁB 

Grupo de comunhão, Edificação e Multiplicação - é um lugar 

onde as pessoas podem encontrar amparo, encorajamento, 

oração, amigos, atendimento as suas necessidades e acima 

de tudo a presença de DEUS. 

 

 
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL  

CLAMOR 
TROMBETAS E 

CASA DE ORAÇÃO 

 
1 e 2 de Agosto (Sábado/Domingo) 

20h – Clamor Trombetas 
22h – Casa de Oração 

 

SEMANA DO 

CLAMOR  

2 a 5 de Agosto (Domingo a quarta) 
Domingo as 10, 17 e 19h 

Segunda a Quarta 7, 15 e 19h30 


