
ASSUNTO DA SEMANA: O CAMINHO DA RESTAURAÇÃO 

 

Curitiba, 27 de janeiro de 2019 

Objetivo do encontro: Descobrir os passos que devemos dar para trilhar um caminho de 
restauração da nossa alma.   

Para o líder:  

1 – Guarde a data do Dia da Visão – 09/02/19, 9h, na Chácara da PIB. Esse dia é fundamental para 
que avancemos juntos na missão das células neste ano! Sua presença e dos líderes auxiliares da 
célula é muito importante. 

2 – Aproveite o início do ano para distribuir as responsabilidades entre os participantes da célula. 
Abrace o desafio junto com todos eles de discipular e batizar 5 pessoas na célula este ano. 

 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Como fazer: você vai passar adiante uma frase que ouviu, falando no ouvido de uma pessoa, e ela 
passar para outra e assim por diante, até o final de uma fila. 
A frase: O sol soltou bolas de fogo vermelho, a borracha apaga o lápis, o apagador apaga o giz, 
agulha com linha fraca não costura lona forte. 
Objetivo e aplicação: No caminho da informação muita coisa se perde, no caminho da restauração 
muita coisa se renova em nossa vida.  
 

 

20 MINUTOS 

1. Leiam: Salmos 66:1-4 

2. Música 1 – O nome de Jesus; 2 – Doce nome; 

3. Façam orações de louvor a Deus  

 

 

 



RESUMO DA MENSAGEM: TEMPO DE RECOMEÇAR – Pr. Alexandre Sombrio - Mateus 5 

 

 

O caminho da restauração da nossa vida, passa por 3 palavras. Podem parecer simples, mas são 
desafiadoras!  
  
1. ADMITIR – V. 3, 4 
Esse é o primeiro passo a ser dado. Se não o dermos ficamos numa atitude de negação. 
É preciso admitir que não temos o controle sobre o problema. 
Muitos pensam que se desconversarem, ignorarem, o problema vai passar. 
Isso não é verdade e não dá certo. As feridas emocionais ficam lá! (Salmo 147:3) 
Também é preciso admitir levantamos nossos próprios mecanismos de defesa que atrapalham o 
processo de restauração. Ao tentarmos nos proteger, nos machucamos mais e machucamos as 
pessoas que mais amamos. 
Quando admitimos nossa incapacidade, abrimos espaço para que Deus trabalhe em nossa vida.  
 

2. RECEBER - v. 4 e 5 
  
Os que são humildes, tem sede de justiça, recebem ajuda do Senhor. Deus enxuga suas lágrimas. 
 Vivemos nos comparando aos outros. Ao fazermos isso, ficamos com medo e nos achamos piores do 
que os outros. É preciso receber as palavras da bíblia que afirmam que somos filhos amados do 
Senhor. Quando entendemos isso, somos libertos pelo Senhor. Você não precisa provar que é bom 
ou que é melhor do que os outros. Isso porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores (Isaías 
53:4, 5).  
 Deus tem o grande desejo de que desfrutemos da vida que ele tem para nós, mas precisamos 
receber, aceitar esse presente. 
 
3. TRANSMITIR 
  
Depois de receber a cura, você deve transmitir aos outros a cura, a liberdade em Cristo, a paz, a 
graça de Deus em Jesus. Mas como? Oferecendo o perdão para os que te machucaram.  
Perdão não é esquecer, mas decidir perdoar. Agora não sentimos mais dor porque nos livramos do 
ressentimento.  
Você pode perdoar mesmo que a pessoa não te peça perdão. 
Enquanto você não perdoa, você não tem alegria e paz. 
Decida perdoar! 
 
 

 

EDIFICAÇÃO - 35 MINUTOS  
1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a)  O que vem à nossa mente quando pensamos em restauração? 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Segundo os versos 3 e 4 de Mateus 5, o que é preciso ADMITIR para iniciarmos um caminho de 

restauração da nossa vida?  

b) O que podemos RECEBER de Deus como restauração da nossa vida ao olharmos para os versos 4 e 

5 de Mateus 5?  



c) Como os versos 13 a 15 se relacionam com a 3ª palavra do caminho de restauração que é 

TRANSMITIR?  

 

3– Checagem 

a)  Você precisa percebe que está sofrendo e deseja alcançar a restauração da sua vida? Jesus pode 

te restaurar. Hoje você pode dar o 1º passo admitindo que precisa de sua ajuda. Quer fazer isso? 

Vamos orar por você. 

 

 

15 MINUTOS  

Combine com a célula de procurarem amigos que estão sofrendo para durante essa semana 

TRANSMITIR a alguém que Jesus cura nossas dores. Convidem seus amigos para a reunião da célula 

na próxima semana. 

 

 

10 MINUTOS 

 

Ore pela tragédia de Brumadinho. Pelas famílias que estão sofrendo, mas também por todos que 
estão mobilizados para ajudar e resgatar. 
Orem pelos pedidos uns dos outros. 
 
 

 


