
 

 

ASSUNTO DA SEMANA: 

Curitiba, 28 de Outubro de 2018. 

 

Objetivo do encontro  

Para o líder: Muitas das respostas às crises são padrões para lidar com crises sem 

Deus. A questão é minha escolha entre uma resposta padrão aprendida e a 

confiança na provisão de Deus. Nossa resposta-padrão concorre com a fé em Deus. 

Fé não é apenas acreditar na existência de Deus. 

 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Objetivo: Despertar a importância do outro. Despertar a solidariedade. Perceber o 
nosso individualismo. Descobrir soluções em conjunto com outras pessoas.  
Material: Algumas balas. Dois cabos de vassoura ou varas. Barbantes.  
Desenvolvimento: pedem-se dois voluntários para abrir os braços. Prender a vara 
ou cabo da vassoura nos ombros acompanhando os braços e amarrar os braços 
abertos na vara, para não dobrar. Deixar as balas numa mesa e pedir aos dois para 
chuparem balas sem dobrar os braços que estão amarrados. Analisar a dinâmica: 
Como se sentiram? O que o grupo observou? Poderia ter sido diferente? Por que os 
dois agiram assim? Isso tem alguma coisa com o nosso dia a dia?  
Fonte: http://www.quebragelos.com.br/2012/01/30-dinamicas-para-grupos-de-jovens.html 
 

20 MINUTOS 

1. Leia: Salmo 143  

2. Orem louvando e agradecendo a Deus por sua misericórdia! 

3. Você pode escolher músicas que o seu grupo conheça dentro do tema. 

Sugestões: 1) Dez mil Razões (Com Min’ alma e meu ser...) 2) Cristo Move As 

Montanhas.  

 

http://www.quebragelos.com.br/2012/01/30-dinamicas-para-grupos-de-jovens.html


 

 

RESUMO DA MENSAGEM: Pr. Paschoal Piragine Jr 

Marcos 14:27-31 

 

Faltavam poucas horas para Jesus ser preso e ele estava preparando seus 

discípulos para o que viria. 

Ele faz uma série de revelações constrangedoras. 

 

I - TODOS VÃO ME ABANDONAR – Vocês não estão preparados para o que vai 

acontecer. Todos vão fugir. Naquele momento parece inconcebível na mente deles 

e o medo ia tomar lugar do compromisso e da fé. Por mais capacitados que 

tenhamos sido, há enfrentamentos que podem nos abalar e nos abalam. Há coisas 

que acontecem na nossa vida cristã que nos abalam. Todos precisamos da segunda 

parte dessa revelação constrangedora. Mas quando ressuscitar vou buscar cada 

um de vocês. Jesus não se enfurece com nosso fracasso, mas, por amor, busca 

cada um, a exemplo dos discípulos de Emaús. Até quando nossa fé oscila, o Senhor 

nos ama e vai atrás da gente. Nada pode nos separar do amor de Deus a não ser 

nós mesmos. Enquanto houver uma abertura para o amor de Deus, Jesus deixa 

claro que nada nos pode separar do amor de Deus. 

 

II - VOCÊ ME NEGARÁ – Pedro, quando confessou o compromisso com o Senhor 

não estava falando da boca para fora. Ele acreditava no que dizia. Pedro não estava 

percebendo que compromisso com Jesus não depende somente de convicções e 

disposição. A batalha da fé é espiritual. É enfrentamento com as trevas. As armas 

que conhecemos não são eficazes. Batalha espiritual não se vence com armas 

humanas como força, habilidade ou argumentos. A vitória seria vencida com a morte 

de Cristo na cruz. É necessário discernir batalha espiritual. Há batalhas espirituais 

que só se vence com o Espírito Santo. 

 

III - VOCÊ NÃO CONSEGUE VIGIAR NENHUMA HORA COMIGO – Jesus cita o 

nome de Pedro nessa queixa. Essa cena se repete três vezes. O poder para e os 

enfrentamentos espirituais vêm do tempo de estarmos na presença do senhor, do 

tempo de vigília em oração. Três vezes tem um sentido do superlativo, uma ênfase. 

Jesus lembra Pedro que ele precisaria disso. Pare de contar com você mesmo. 

Você precisa do poder do alto. Vigia pelo menos uma hora comigo. Deus quer 

revelar-nos seu poder.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) Você já sentiu que às vezes sua fé é vacilante? Em que momentos?  

 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Lembre de momentos em que o amor de Deus na sua história superou 

todo medo. 

b) Por que muitas vezes negamos Jesus? 

c) O que significa contar com suas próprias forças, coragem, capacidade, 

ferramentas para resolver batalhas espirituais? 

 

3– Checagem 

a) Como você pode se armar para enfrentar batalhas espirituais?  

b) Quanto tempo você está em vigília para buscar as armas espirituais que 

levam cativo tudo que se opõe a Deus? 

c) Deus quer revelar-lhe seu poder. Em que áreas você já percebeu que não 

é tão forte e que depende do Senhor? 

d) Que lição podemos tirar desse aprendizado? 

 

15 MINUTOS  

Há aqueles que, ao observarem sua vida, conhecerem seu testemunho, saberem de 

suas lutas e se identificarem com elas, também queiram experimentar a nova vida 

que Jesus lhe oferece. Repartir sua experiência e ajudar outros a encontrar Jesus, 

tira o foco de si mesmo e faz olhar para Deus e para os outros com misericórdia. 

 

10 MINUTOS 

Orem incessantemente pelas pessoas que estão longe do Senhor; orem uns pelos 

outros. 



 


