
 

 

ASSUNTO DA SEMANA: O MOVER DE DEUS 

Curitiba, 24 de março de 2019 

 

Objetivo do encontro: reforçarmos o chamado de Deus para que a igreja seja a sua mensageira da 

Paz, sendo que o Senhor promove o seu MOVER para apoiar, proteger e abençoar seus mensageiros  

Para o líder: Estimule neste momento aos mensageiros da sua célula, que estejam firmes na leitura 

da bíblia e seu estudo, continue suas orações para os mensageiros e de alguma forma esteja presente 

no dia-a-dia deles.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Como fazer: peça que todos fiquem de pé, uns ao lado dos outros (como em uma fila) virados para 

alguma parede, solicite que fechem seus olhos, na sequência mude objetos de local, alguns que de 

fato as pessoas saibam e tenham certeza que foi movida e outros de forma sutil.  

Objetivo e aplicação: Peça que todos virem e apontem se perceberam alguma mudança no ambiente; 

alguma pessoa ou várias, vão apontar situações, confirme aquilo que está certo. Aguarde todos se 

pronunciarem. Aquelas mudanças sutis que passaram, aponte e mostre. O Sentido é que muitas vezes 

não percebemos diretamente o mover de Deus, mas está ocorrendo mesmo que não percebemos.   

20 MINUTOS 

1. Leia: SALMO 33:13-22 

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)Vivo, está Vivo, 2) Não posso me calar e 3) Pela graça de Deus.  

  



 

RESUMO DA MENSAGEM: Mensageiros da Paz  

Pr. Paschoal Piragine Jr 

Texto: Mateus 9:35-38 

 

INTRODUÇÃO  

Na continuação do estudo do dia 24/02/2019, Jesus sabia que colheita era maior do que o número de 

trabalhadores, por isto a palavra que Deus nos traz é do seu mover, para retirar o seu povo da 

acomodação e os lançar em sua seara. Retomamos, então, as expectativas de Jesus para a resposta a 

sua oração e ao mover de Deus: 

 

III O MOVER DE DEUS PARA USAREM A AUTORIDADE QUE JESUS LHES DEU 

Mateus 10:1 – A missão que o Senhor nos dá não é uma obra meramente da boa vontade humana, é 

uma parceria com o Deus todo poderoso, por isso a terceira expectativa de Jesus à resposta a sua 

oração, era de que o Senhor mandasse mais obreiros à sua seara, envolvia uma delegação de 

autoridade. Por isto, quando nos dispomos a ouvir a convocação divina e somos lançados em sua obra, 

recebemos dele autoridade para realiza-la. Então, quais são as autoridades dadas à nos pela palavra 

de Deus? 

 

a) Autoridade para ser testemunha de Jesus: A primeira missão de qualquer crente é exercitar este 

poder de compartilhar o que Jesus está fazendo em sua vida. (1) Como você o encontrou ➔ onde 

você estava e como foi tocado por ele (2) Como você se rendeu a ele ➔ o que você fez em 

resposta a este toque (3) O que ele esta fazendo em sua vida ➔ os valores transformados , 

libertação, as manifestações da sua presença (4) O que as pessoas podem experimentar dele. 

b) Autoridade para deixar a paz do Senhor na vida e na casa das pessoas: É a paz interior que Deus 

nos confia como porção de sermos justos, no Novo testamento o evangelho é a mensagem da 

paz da parte de Deus para com os homens, esta é a paz que temos o poder de deixar na casa e na 

vida das pessoas, ela é mais que saúde ou prosperidade é a presença abençoadora de Deus, é a 

proteção do seu amor, é poder da sua graça restauradora. Não deixamos apenas um testemunho 

do que Deus pode fazer, levamos o Senhor que faz todas as coisas para dentro da casa e da vida 

das pessoas .  

c) Autoridade para expulsar demônios: No Novo testamento o evangelho é a mensagem da paz da 

parte de Deus para com os homens. Esta é a paz que temos o poder de deixar na casa e na vida 

das pessoas. Ela é mais que saúde ou prosperidade é a presença abençoadora de Deus, é a 

proteção do seu amor, é poder da sua graça restauradora. Não deixamos apenas um testemunho 

do que Deus pode fazer, levamos o Senhor que faz todas as coisas para dentro da casa e da vida 

das pessoas.  

d) Autoridade de orar pelos enfermos: É importante que você entenda que os nossos pecados não 

somente afetam o nosso espirito, mas também a nossa alma. É por isso que Jesus queria que 

entendêssemos que a autoridade que ele estava nos dando, era para que em missão, nunca 

deixássemos de orar pelos enfermos e proclamar a esperança em Jesus, assim certamente 

veríamos doenças graves sendo curadas pelo poder de Deus. 

e) Autoridade para revelar a mentira de Satanás: A bíblia nos ensina que o deus deste século cega o 

entendimento das pessoas que estão se perdendo (2 Co 4.4). Mas Jesus nos deu a autoridade de 



pelo poder do seu nome e pela pregação do evangelho, revelar a mentira do inimigo de tal 

maneira para que as pessoas tenham acesso a verdade de Deus. Não é mero convencimento é 

manifestação de poder e graça do céu, por isso falamos na autoridade do todo poderoso e em 

nome dele. E muitas vezes sem saber do que está se passando na vida das pessoas, o Espírito 

Santo testifica a verdade de Deus em meio as situações de vida que elas estão passando.  

 

Hoje, o Senhor o esta convidando para entrar no campo missionário, pois é o lugar em que o poder 

de Deus se revela, seja pelo testemunho da nova vida, da comunicação da benção de uma paz 

imensurável, na libertação dos oprimidos, na cura física e emocional dos aflitos de alma ou na 

autoridade para abrir os olhos dos que tem sido cegos pelas mentiras de Satanás. Mas se lembre, só 

viveremos esta benção se nos colocarmos em missão. 

 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) Porque falamos “Mover de Deus”? O quê significa esta frase para você?  

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Quem pode ser testemunha de Jesus? E porquê? 

b) Por que Deus leva tão a sério a nossa infidelidade? O que isso representa para Ele?  

c) O que significar ter autoridade? Porquê recebemos uma autoridade de Deus e para que ela 

serve? 

3– Checagem 

a) Ser um mensageiro de paz, é ter a autoridade que Deus nos proporciona e permitir compartilhá-

la na Seara que o Senhor tem. Você acredita que é possível usar desta autoridade? Se sim, o que 

lhe falta para iniciar a colheita e o trabalho que Deus lhe têm proposto? Se não, o quê lhe tem 

ocorrido e impossibilitado de usar e ter esta autoridade?  

 

15 MINUTOS  

Que tal pedirmos autorização as pessoas das casas de oração, para formarmos grupos de whatsapp e 

enviarmos um devocional diário? Ou por e-mail? Ou mesmo deixando impresso alguns versículos para 

que as pessoas leiam, assim elas poderão se aproximar da palavra de Deus e estarem conduzindo os 

desejos do Senhor a cada um. 

 



10 MINUTOS 

Orem por proteção sobre as famílias, lares e casas que estarão recebendo os mensageiros da paz; 

orem pelos mensageiros da paz, por suas famílias e que não haja ações do inimigo sobre estes servos 

do Senhor; Orem pelos líderes brasileiros que neste momento estão transformando nosso país, para 

que haja direcionamento do Senhor e quebra de toda ação contrária ao propósito de Deus. 

 

 

 


