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SÉRIE: QUANDO AS PROVAÇÕES CHEGAM
Alegrando-se no sofrimento
(Estudo em 1 Pedro)
Alegre-se no sofrimento porque...

já não vivais de acordo com as paixões
dos homens, mas segundo a vontade de
Deus."

1- SUA FÉ SERÁ CONFIRMADA
1 Pedro 1.1-6 - "Nisso exultais, embora,
no presente, por breve tempo, se
necessário, sejais contristados por várias
provações, para que, uma vez confirmado
o valor da vossa fé, muito mais preciosa
do que o ouro perecível, mesmo apurado
por fogo, redunde em louvor, glória e
honra na revelação de Jesus Cristo;"
2 - SUA VIDA EVIDENCIARÁ MELHOR A

4 - SUA QUALIFICAÇÃO COMO
CRISTÃO SERÁ PERCEBIDA
1 Pedro 4.13-14 - " Pelo contrário,
alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo,
para que também, na revelação de sua
glória, vos alegreis exultando. Se, pelo
nome de Cristo, sois injuriados, bemaventurados sois, porque sobre vós
repousa o Espírito da glória e de Deus."

JESUS
1- Pedro 2.21-24 - "Porquanto para isto
mesmo fostes chamados, pois que
também Cristo sofreu em vosso lugar,
deixando-vos exemplo para seguirdes os
seus passos, o qual não cometeu pecado,
nem dolo algum se achou em sua boca;
pois ele, quando ultrajado, não revidava
com ultraje; quando maltratado, não fazia
ameaças, mas entregava-se àquele que
julga retamente."
3 - SEUS PECADOS SERÃO
ABANDONADOS
1 Pedro 4.1-2 - "Ora, tendo Cristo sofrido
na carne, armai-vos também vós do
mesmo pensamento; pois aquele que
sofreu na carne deixou o pecado, para
que, no tempo que vos resta na carne,

5 - SUA DEPENDÊNCIA DE DEUS
SERÁ APRIMORADA
1 Pedro 4.19 - "Por isso, também os que
sofrem segundo a vontade de Deus
encomendem a sua alma ao fiel Criador,
na prática do bem."

DISCERNIMENTO
ESPIRITUAL CRESCERÁ
6-

SEU

1 Pedro 5.8,9 - "Sede sóbrios e
vigilantes. O diabo, vosso adversário,
anda em derredor, como leão que ruge
procurando alguém para devorar; resistilhe firmes na fé, certos de que
sofrimentos iguais aos vossos estão-se
cumprindo na vossa irmandade
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