
ASSUNTO DA SEMANA: Tempo de Recomeçar 

 

Curitiba, 20 de janeiro de 2019 

Objetivo do encontro: Estamos no início de um novo ano e o objetivo é inspirar você a sonhar os 
sonhos de Deus, porque Deus trabalha em sua vida através de um sonho plantado em seu coração.   

Para o líder:  

1 - Aproveite este tempo de início de ano para fazer uma avaliação de como está a sua 
célula. O que precisa ser feito? Está tendo alguma dificuldade? Procure ajuda com os 
pastores da igreja e comece o ano com ânimo, sonhos e a presença de Deus. 

2 – 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. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

TÍTULO: Escrevendo seu sonho 

Material: Papel e caneta. 

Desenvolvimento: Peça para membro do seu grupo escrever um sonho para este ano e o que ele 

representa para sua vida e sua família, compartilhar com o grupo. 

 

20 MINUTOS 

1. Leiam: Salmos  118:26-29 

2. Música 1 - Amor Maior; 2 – Maravilhosa Graça; 3 – Águas Purificadoras  

RESUMO DA MENSAGEM: TEMPO DE RECOMEÇAR – Atos 9:1-20 

 

 

Muitos fizeram ou estão fazendo planos, alvos, metas para 2019. Todos numa expectativa 

de viver um tempo novo, feliz, alegre, abençoado. Isso pode ser feito e traz seus benefícios, 

mas uma vida feliz e cheia de sentido pede de nós outro tipo de RECOMEÇO. Um 

recomeço diante de Jesus! 



Mas de que forma podemos de fato recomeçar com Jesus? A história do recomeço da vida 

de Saulo pode nos ajudar a entender isso. 

1 - CONFIAR MAIS EM DEUS DO QUE NAS IDEOLOGIAS E CONHECIMENTOS HUMANOS. 

Saulo era discípulo de Gamaliel, o grande sábio fariseu de sua época. Ser discípulo de Gamaliel era 

um privilégio para poucos e isso dizia muito sobre a sabedoria de Saulo. Muitas pessoas confiam 

muito no seu próprio conhecimento ou ideologias do nosso mundo. Mas quando isso toma o lugar 

de Deus em nossa vida, somos infelizes. Isso porque elas de nada valem diante da riqueza da 

iluminação de Jesus em nossa vida. Na estrada de Damasco a luz de Jesus brilhou para Saulo e 

mudou completamente a sua vida. Ela pode mudar a sua também. 

 

2 - DEIXAR QUE JESUS SEJA A RESPOSTA PARA A SUA BUSCA ESPIRITUAL 

Saulo era fariseu e por isso, grande conhecedor e observador das leis de Moisés. Tanto que se 

tornou perseguidor dos que seguiam a Jesus. Mesmo assim, isso não o completava e quando Jesus 

se revelou a ele na estrada de Damasco ele percebeu o quando sua busca de Deus estava longe de 

preencher a sua vida. Hoje muitos buscam a Deus de forma sincera, mas errada, colocando sua 

esperança em pessoas e coisas, mas não em Jesus. 

 

3 - CONFIAR MAIS EM DEUS DO QUE EM NOSSA CAPACIDADE E PODER 

Saulo confiou em sua capacidade, poder e influência para tentar acabar com os seguidores do 

Caminho. Muitos colocam sua esperança de serem bem-sucedidos na vida, em si mesmos, mas 

quando se deparam com a grandeza do poder de Jesus, “caem do cavalo” como aconteceu com 

Saulo. Para recomeçar é preciso confiar que Jesus é poderoso e capaz de nos fazer felizes. 

 

4 - ENTENDER QUE A OBEDIÊNCIA LEVA A EXPERIÊNCIAS MAIS PROFUNDAS COM O SENHOR 

Saulo precisou decidir se obedecia a luz e a voz no caminho de Damasco. Ele, mas também Ananias, 

um cristão de Damasco tiveram que decidir se obedeciam a Jesus. Para Ananias isso representava 

um grande risco. Mesmo assim, ao obedecerem tiveram uma experiência profunda com Jesus. Você 

também pode recomeçar em 2019 se decidir obedecer ao Senhor. 

 

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

a)  Como você pretende recomeçar a vida em 2019? Que sonhos você tem no seu coração? 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Como foi o encontro que Saulo teve com Jesus? Conte o que lembra da história. 

b) Quais verdades Saulo teve que aprender para poder recomeçar sua vida? 

c) Como as ideologias da sociedade podem impedir que recomecemos com Jesus? 

d) Por que confiar em nossa própria força e capacidade nos afastam de recomeçar com Jesus? 

 

3– Checagem 

a)  Você precisa de um recomeço de vida em 2019? Entende que precisa responder à revelação de 

Jesus em sua vida? Quer se comprometer com Ele? Podemos orar com você.  

 

 

 

 



15 MINUTOS  

Você pode ajudar pessoas a RECOMEÇAR sua vida em 2019 tendo um encontro com Jesus. 

Combinem de dar seu testemunho de conversão a algumas pessoas durante a semana. Digam como 

era a vida antes de Jesus, como foi seu encontro com Ele e como esse encontro mudou a sua vida.  

Convidem pessoas para a reunião da célula e para o culto na igreja.  

 

 

10 MINUTOS 

 

Orar para que os sonhos de Deus se realizem em 2019! Na nossa vida, família, célula, igreja, cidade e 
nação! Grandes coisas estão por vir com a graça de Jesus. 
 

 


