ASSUNTO DA SEMANA:
Não se preocupem
Curitiba, 25 de agosto de 2019
Objetivo do encontro: aprender a confiar em Jesus e trocar as nossas preocupações pela fé.
Para o líder: entregue as preocupações de sua célula nas mãos de Jesus, que controla todas as coisas!
QUEBRA GELO – Lançando sobre Ele toda nossa ansiedade. 10 MINUTOS

Material: Caneta e papel
Como fazer: cada membro da célula deve escrever em um pedaço de papel todas as situações que lhe
tem causado ansiedade. Após, todos deverão dobrar o papel e, simbolicamente, imaginar Jesus em
algum lugar, dentro do ambiente onde todos estão reunidos. Quando o líder der o grito de comando,
todos deverão “lançar” os seus papéis dobrados para Jesus.
Objetivo e aplicação: lançar, simbolicamente, todas as nossas ansiedades sobre Jesus, porque Ele
tem cuidado de nós!

20 MINUTOS
1. O grande amigo
2. Leitura de Mateus 6:25-33.
3. Qual o versículo que mais chamou a tua atenção?
4. Orações frases de agradecimento pelas bênçãos recebidas na semana.
5. Deus cuida de mim

RESUMO DA MENSAGEM: Não se preocupem - Texto: João 14:1-14
Pr. Paschoal Piragine Jr
INTRODUÇÃO
Estamos no meio da nossa campanha de oração uma nova chance. Uma das realidades da
busca é a ansiedade. Estamos preocupados com os problemas e ansiamos que Deus nos dê a
sua graça. Parece que a realidade grita diante de nós de tal maneira que parece loucura crer na
intervenção de Deus. Há uma expressão popular que tem tudo a ver com os sentimentos que
estaremos lidando à luz da palavra de Deus esta semana: “Quando a desgraça se perpetua, a
esperança enfraquece”. Foi diante do cenário da cruz que se aproximava, que Jesus fala aos
seus discípulos que não deveriam preocupar-se. Mas a grande pergunta é: Como podemos
deixar de nos preocupar? A resposta a esta pergunta foi dada por Jesus neste texto, onde ele
nos ensina a trocar a preocupação pela fé. Vejamos as razões que Jesus nos apresentou pelas
quais devemos trocar as nossas preocupações pela fé:
I – Creiam em Jesus e no Pai, Todo Poderoso (João 14: 8-11)
A primeira razão é porque conhecemos tanto a Jesus quanto ao Pai. Os discípulos haviam
andado com Jesus por 3 anos, puderam ouvir os seus ensinos e ver os seus feitos. Aleijados
andaram, cegos de nascença viram, a tempestade foi serenada, o Pão foi multiplicado, o
dinheiro dos impostos veio da boca de um peixe, viram o Seu rosto transfigurado em glória,
puderam perceber que ele era a perfeita revelação do Pai Todo Poderoso. Por isso, não
importa o que viesse a acontecer Ele seria o mesmo. Como diz esta velha canção: “Com
Cristo no barco tudo vai muito bem; Vai muito bem; Vai muito bem; Com Cristo no barco
tudo vai muito bem; E passa o temporal; Passa o temporal; Passa o temporal; Com Cristo no
barco tudo vai muito bem, e passa o temporal.
II – Por causa da certeza do céu (João 14: 2-3)
Uma segunda razão é a certeza da vida eterna no céu. Jesus sabia que a verdadeira vida não
está aqui, pois todos nós estamos só de passagem. A verdadeira vida é a que escolhemos
viver na eternidade e, Jesus estava dizendo que o pior que poderia acontecer era morrer.
Mesmo assim isto não seria o pior, pois morrer era a certeza de que ele mesmo viria nos
buscar para morar nos novos aposentos da sua casa, como herdeiros da vida eterna e
participantes do Reino eterno de Deus. Se para nós o viver é Cristo e a morte o nosso lucro,
então, o que devemos temer?
III – Porque Jesus sempre estará conosco em nossas batalhas (João 14: 3)
A terceira razão é porque Jesus sempre estará conosco, mesmo no meio das batalhas mais
contundentes. O Mestre afirmou: “para que vocês estejam onde eu estiver”. Não importa o
que aconteça nem o que esteja acontecendo com você, nada poderá separar você do amor de
Jesus (Romanos 8: 31-39). Ele estará sempre conosco, até o fim dos tempos (Mateus 28:20b).
Não importa o que esteja acontecendo, Ele está presente e continua no controle. Ele lhe ama e
tem um plano para a sua vida, e por isso posso trocar a preocupação pela minha fé em Jesus.
IV. Porque vocês conhecem o caminho da fé (João 14: 4-6)
A quarta razão é porque conhecemos o caminho da fé. Parece estranho aos nossos ouvidos
esta afirmação, mas ela é tremendamente necessária! Há muita gente buscando um caminho
de esperança e fé, eles não conhecem o verdadeiro caminho e colocam a sua esperança nas
águas de um rio (os hindus) ou na fumaça do incenso. Outros fazem oferendas a deuses e aos
ancestrais. Também têm os que ferem seus corpos ou sacrificam animais nas encruzilhadas e,
assim mesmo, continuam vazios interiormente. Se sua fé está em Jesus, então você conhece o
verdadeiro caminho da fé , pois ele é o caminho a verdade e a vida eterna, ninguém consegue
chegar a presença de Deus Pai a não ser através de Jesus. Não há oração que possa ser
ouvida, nem socorro do céu que chegue ou salvação que nos alcance a não ser através de
Jesus. “E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro
nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos (Atos 4:12).

V. Porque tenho feito sinais quando oram em meu nome (João 14:11-14)
A quinta razão é porque temos visto as respostas do Senhor às nossas orações. Cada uma das
vezes que Deus respondeu a sua oração feita em nome de Jesus, é uma nova afirmação de que
a fé vale a pena. De que o nosso Senhor está no controle mesmo quando demora a sua
resposta, e que nada pode retirar o controle cheio de graça das suas potentes mãos.
CONCLUSÃO
A nova chance que Jesus deseja dar a você é de aprender a colocar toda a sua vida nas mãos
Dele. É deixar-se guiar e controlar por aquele que não somente tem o controle de tudo, mas
que é o único caminho para a vida eterna. Deixe não só a preocupação, mas você todo nas
mãos de Jesus.
35 MINUTOS
1– Pergunta de descoberta (caráter geral)
a) Após esse estudo, o que você descobriu sobre como o cristão deve agir para se proteger
contra a ansiedade?
b) Como manter sempre o foco em Jesus, e se afastar da preocupação que te deixa ansioso?
Cite exemplos para a tua resposta.
2– Entendimentos (pontos da mensagem)
a) Como podemos trocar as nossas preocupações pela fé? Cite exemplos práticos que você
aprendeu nesse estudo e no livro: “Uma nova chance”.
b) Explique porque uma das razões que podemos trocar a preocupação pela fé é a certeza da
vida eterna no céu? Qual é a promessa que Jesus deixou?
c) Uma das razões porque devemos trocar as nossas preocupações pela fé são os sinais que
ocorrem quando oramos em nome de Jesus. Você têm exemplos em sua célula?
3– Checagem
Você tem trocado suas preocupações pela fé? Você tem lançado sobre Jesus todas as suas
ansiedades? Que possamos obedecer o ensinamento de Jesus, quando nos diz para não
andarmos ansiosos por coisa alguma, mas sim apresentando os nossos pedidos a Deus
pela oração e súplica com ações de graças. Assim, a paz de Deus que excede todo o
entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus!

15 MINUTOS
A nova chance que Jesus deseja dar a você é de aprender a colocar toda a sua vida nas mãos
dele. É deixar-se guiar e controlar por aquele que não somente tem o controle de tudo, mas
que é o único caminho para a vida eterna. Vamos aproveitar a campanha e trazer visitantes
para a célula. Procure convidar os novos convertidos nos cultos para fazer parte de sua célula,

porque eles precisam de alguém para caminhar junto na vida espiritual.

10 MINUTOS
Oremos pela Campanha “40 dias de oração” que está sendo realizada em nossa igreja.
Oremos pelo avivamento da nossa nação. Oremos pelos líderes da nossa igreja. Oremos pelos
irmãos que passam por enfermidades físicas e espirituais. Oremos por nossa célula e sua
multiplicação. Oremos pelos pedidos de orações dos irmãos da célula.

