
 

ASSUNTO DA SEMANA: O amor que constrói, o amor que transforma 

Curitiba, 17 de Novembro de 2019 

 

Objetivo do encontro: O amor pode transformar pessoas, mudar suas vidas e fazer com que o futuro 

se transforme. Para que isso ocorra, precisamos estar levando um amor que se doa e se entrega. 

Vamos colocar em prática o verdadeiro amor ensinado por Cristo, e que esse amor se faça presente 

em nossa vida.  

 

Para o líder: Lembrar sua célula que a igreja está em plena campanha onde precisamos demonstrar o 

amor 4K – Amor em alta definição. Essa campanha tem por objetivo espalhar o amor pela cidade com 

ações, abraços e orações. O amor de Jesus pode transformar vidas.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Como fazer: Quem sabe cantar uma música? Pode ser do cantor cristão ou mesmo uma música 

cantada nos cultos.  

Objetivo e aplicação: Peça que cada um, tente cantar a música que você vai iniciar, mas não vale 

consultar no celular. Depois que todos tentarem, faça com que todos cantem em conjunto. O objetivo 

é mostrar que eventualmente, um ou outro sabem, mas participar de uma ação com irmão é muito 

melhor. Assim é a nossa vida em células e na Igreja, ou nos ministérios. 

20 MINUTOS 

1. Segura na mão de Deus  

2. Ler Salmo 139  

3. Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e por que?  

4. Orem louvando e agradecendo a Deus por sua benignidade.  

5. Teu amor não falha 

 

 

 



RESUMO DA MENSAGEM: O amor que constrói, o amor que transforma 

Pr. Michel Ferreira Piragine 

Texto: Mateus 14: 22-33 

 

INTRODUÇÃO  

O poder do amor, nos empodera e nos dá força. O que fez Pedro andar sobre as águas foi a fé que 

depositou nas palavras de Jesus, mas o que fez o Mestre andar sobre as águas, foi o amor que o levou 

a socorrer os discípulos. Deus se fez homem por amor de nós, ao ponto de Jesus se esvaziar de sua 

glória pelo poder do amor. Deus criou um plano para levar Cristo à cruz para nos reconciliar com o 

Ele. Hoje vamos procurar entender como o amor nos autoriza e empodera, e como Deus se manifesta 

em nós quando amamos uns aos outros.    

a) O Amor cria caminhos onde não há caminho: (Mateus 14: 24-25)   

O amor fez Jesus andar sobre as águas. Quando amamos criamos caminhos inusitados, pois o 

amor faz criar caminhos novos. Em Isaías 13: 15-19 vemos que o amor de Deus, cria alternativas e 

caminhos que nos transformam. Surgem diante de nós caminhos novos. Talvez na sua casa as 

tempestades se instalaram e o mar revolto separou pais de filhos, marido de esposa, e não se consegue 

encontrar o coração do outro. Jesus que anda sobre as águas e nos busca no fundo do poço quer criar 

alternativas para a nossa vida. Hoje você quer sair dessa situação e encontrar o caminho do coração do 

outro, escute a voz de Jesus como os discípulos escutaram a voz do Mestre. 

b) O amor nos empodera:  Mateus 14: 26-27 

O amor traz segurança onde não há segurança. Os discípulos estão num barquinho cheio de 

água e não há segurança nenhuma no barco no meio da tempestade, mas quando Jesus se apresenta, 

Pedro pede para ir sobre as águas até Jesus. Quando o Senhor diz para ele: “Vem”. Pedro começa a 

andar sobre as águas, porque o amor traz segurança onde não há segurança. Teu barco está cheio de 

água e você está com medo? Jesus está te chamando pois têm coisas novas para você. Eu quero te 

desafiar a ouvir a voz de Jesus que diz: “Vem”. Eu não sei quais são os teus desafios ou o seu barco 

está balançando. Jesus está dizendo: “Vem”. Ele está te chamando para andar sobre as águas com 

segurança. Lembre-se que o lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus. 

c) O Amor nos levanta quando estamos afundando:   Mateus 14: 28-33      

O amor nos dá força para levantar, pois Pedro estava andando sobre as águas quando ouviu a 

voz de Jesus, mas de repente ele começa a prestar atenção no vento e nas águas que batem no seu 

corpo e desvia o foco em Jesus e começa a afundar. O amor de Deus fez Jesus ir ao seu encontro e 

levantá-lo. Quando confiamos em Cristo, Ele passa a nos sustentar, pois seu amor nos levanta e nos 

mantém erguidos. Ele nos diz para irmos, para andarmos sobre as aguas, para irmos em redutos que 

não haja situações de segurança; neste momento o Senhor estará segurando a nossa mão. Jesus estará 

à frente de tudo que estivermos fazendo e se andamos pela fé, a segurança de Deus vai nos sustentar.  

O amor de Deus nos empodera a construir caminhos onde não há caminho. Ele traz segurança 

onde não há segurança e nos levanta quando afundamos. Ele vai nos buscar quando não há mais 

alternativas. Creia assim e escute a voz de Jesus. 

Hoje, Deus te estende a mão para você a segurar, para lhe trazer amor que gere amor. O que 

lhe impede de estar ao lado d’Ele, de abraça-lo, de traçar novos caminhos que Deus criará de forma 

inusitada? Você quer que Deus te empodere? Deus te trouxe até este momento, o aceite e se largue 

sobre os braços do Senhor Jesus. 

 

 



35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) O que você entende sobre: o amor pode nos empoderar? Qual a relação do amor com o 

empoderamento?  

b) O que você descobriu sobre o amor traz segurança onde não há segurança? Cite um exemplo 

prático.  

c) Após esse estudo o que você pode dizer sobre como Deus se manifesta em nós quando amamos 

uns aos outros? 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Você quer criar caminhos novos? Quer dar oportunidades aos outros? O que é necessário para 

isto? 

b) O que você entende por ficarmos presos dentro do Barco e com medo para andar sobre as 

águas?  O que podemos fazer para mudar esta situação? 

c) O que significa se sentir afundando? Você já passou por alguma situação assim? Porque só em 

Jesus é que podemos estar livre desta situação? 

d) Há momentos que se escutarmos a voz de Jesus, poderá mudar nossa vida. Você já passou por 

alguma situação assim? Dê o seu testemunho. 

3– Checagem 

a) Você quer sair da tempestade pela qual está passando? Está dentro de um barco cheio de água? 

Escute a voz de Jesus dizendo: “Vem”. Reconheça a voz do mestre, pois somente Ele poderá te 

ajudar a sair do local onde se encontra, Ele te erguerá e fará com que percorra a novos caminhos. 

 15 MINUTOS  

A ação do 4K é puro evangelismo, que tal a célula participar integralmente neste dias que antecedem 

o fim de ano?  

Outro apoio que sua célula poderá dar, é ser voluntário nas diversas ações que a igreja está 

promovendo, como o Nataleluia e outros eventos dentro de cada ministério, com qual você mais se 

identifica? Que tal busca-los e se dispor? 

10 MINUTOS 

Oremos pelos voluntários da PIB, que haja proteção sob a vida deles e bençãos sob os trabalhos que 

estão realizando neste final de ano. Oremos pelo corpo diaconal da Igreja, que o Senhor os abençoe a 

todo instante com muita saúde e força para o suporte que dão a nossa igreja. Oremos pelo nosso 

Brasil, para que as decisões tomadas nos 3 poderes, sejam dentro dos planos de Deus, que o caminho 

que o nosso país está tomando, esteja alinhado com a vontade de Deus. Oremos por nossa célula. 

 



 
 

 


