ENCONTRANDO FORÇAS NA FRAQUEZA

ENCONTRANDO FORÇAS NA FRAQUEZA

A bíblia fala de um homem que enfrentou uma grande fraqueza e saiu
fortalecido... seu nome é Paulo.

A bíblia fala de um homem que enfrentou uma grande fraqueza e saiu
fortalecido... seu nome é Paulo.

Texto: II Corintios 12:7-10

Texto: II Corintios 12:7-10

1. Por que Deus permitiu um espinho na carne de Paulo? V. 7
_______________________
2. Quantas vezes Paulo orou a Deus pedindo livramento? V. 8
_______________________
3. O que seria suficiente para Paulo lidar com o espinho? V. 9
_______________________

1. Por que Deus permitiu um espinho na carne de Paulo? V. 7
_______________________
2. Quantas vezes Paulo orou a Deus pedindo livramento? V. 8
_______________________
3. O que seria suficiente para Paulo lidar com o espinho? V. 9
_______________________

Complete a frase: “QUANDO SOU FRACO É QUE SOU __________”.

Complete a frase: “QUANDO SOU FRACO É QUE SOU __________”.

Nesse texto, Paulo nos dá grandes lições de como tirar forças da fraqueza.

Nesse texto, Paulo nos dá grandes lições de como tirar forças da fraqueza.

CONFIANDO NOS _________________ DE DEUS PARA SUA VIDA
“E, para que não me ensoberbecesse...foi-me posto um espinho na carne”.
V. 7

CONFIANDO NOS _________________ DE DEUS PARA SUA VIDA
“E, para que não me ensoberbecesse...foi-me posto um espinho na carne”.
V. 7

BUSCANDO FORTALECIMENTO _______________ PARA SUA VIDA
“Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim”. V. 8

BUSCANDO FORTALECIMENTO _______________ PARA SUA VIDA
“Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim”. V. 8

CONSIDERANDO DA _____________ DE DEUS A SEU FAVOR
“Então Deus me disse: a minha graça te basta, porque o poder se
aperfeiçoa na fraqueza”. V. 9

CONSIDERANDO DA _____________ DE DEUS A SEU FAVOR
“Então Deus me disse: a minha graça te basta, porque o poder se
aperfeiçoa na fraqueza”. V. 9

“Tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus”. II Timóteo 2:1

“Tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus”. II Timóteo 2:1

“Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos
alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo
oportuno”. Hebreus 4:16

“Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos
alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo
oportuno”. Hebreus 4:16

DEPENDENDO DO ______________ DE CRISTO E NÃO DA SUA
CAPACIDADE

DEPENDENDO DO ______________ DE CRISTO E NÃO DA SUA
CAPACIDADE

“Assim, mais me gloriarei nas fraquezas, para que repouse sobre mim o
poder de Cristo”. V. 9

“Assim, mais me gloriarei nas fraquezas, para que repouse sobre mim o
poder de Cristo”. V. 9

Células com Propósitos – Igreja Bíblica BOA VISTA

Células com Propósitos – Igreja Bíblica BOA VISTA

