
 

ASSUNTO DA SEMANA: Deus me Ama 

Curitiba, 24 de novembro de 2019 

 

Objetivo do encontro: Refletir sobre o amor de Deus por nós, tendo por base o texto de 

Isaias 49:14-16. 

Para o líder: Normalmente nossa resposta padrão às crises é um reflexo do instinto de 

autopreservação. Aprendemos a responder ao estresse sempre do mesmo jeito e 

nossos mecanismos de defesa assumem o controle de nossa vida impedindo-nos de 

confiar em Deus. A questão é minha escolha entre uma resposta padrão aprendida e a 

confiança na provisão de Deus. Nossa resposta-padrão concorre com a fé em Deus. Fé 

não é acreditar na existência de Deus. É confiar nas orientações amorosas do Todo 

Poderoso e seguir essas orientações crendo na provisão de nossas necessidades. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Material: Um prato com bolachas.  

Desenvolvimento: Formem um círculo e coloque o prato com bolachas no centro da roda. 

Peça para que cada um pegue uma desde que usem só um braço e que não dobrem o 

cotovelo. É esperado que descubram sozinhos uma forma e combinem com outra pessoa 

comer a porção dela e oferecer a sua.  

Moral da História: Olhar para o próximo é vida e sempre precisamos uns dos outros. 

Aquele que tentar comer sozinho sem oferecer sua porção ao outro e sem humildade para 

receber do outro não conseguirá. 

 

 
 

20 MINUTOS 

1. Bem mais que as forças 

2. Alguém teve uma bênção na semana para contar? 

3. Leia: Salmo 126 

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

5. Façam orações frases de agradecimento e exaltação. 
6. Quero ser como criança...  

                 



 
RESUMO DA MENSAGEM - Pr. Paschoal Piragine Jr 

DEUS ME AMA (Isaias 49:14-16) 

 

INTRODUÇÃO – Como Deus nos oferece respostas diante de um coração perturbado? Na 

mensagem desta semana Deus manifestou seu amor por uma canção e na leitura de uma 

passagem bíblica em Isaias 49:14-16 em que aparecem 4 figuras do amor de Deus diante do 

sentimento de que Jerusalém fora abandonada por Ele, e não ver possibilidades de 

restauração. O Senhor profetizou a restauração usando estas 4 figuras do seu amor. 

I – AMOR DE MÃE – Ele faz uma pergunta: Pode uma mãe esquecer o seu bebê? É muito 

difícil. Deus está ministrando na sua vida e perguntando se você acha que não está ouvindo 

seu choro. Ele está dizendo: Eu o amo mais do que qualquer mãe, sou eu quem cuido de 

você. Antes de você nascer eu o teci, e preparei um plano para você. Deus deseja que você 

seja como uma criança e pule em seus braços, confie a sua vida a este amor. Assim como 

uma criança o faz no colo de sua mãe. 

II – MÃE QUE AMAMENTA – Deus nos compara a um bebê que ainda mama e que o 

esquecimento de que somos filhos amados de Deus lhe causa dor. Como eu poderia me 

esquecer de você se o amor e a compaixão que sinto por você meu filho, doem em mim?     
O amor de Deus o levou à cruz. O amor de Deus nos acompanhou até aqui. O amor de Deus o 

impede de esquecer-se de nós.  

III – TATUAGEM NA PELE – Deus usa a ilustração de uma tatuagem irreversível na pele 

com nosso nome. Ele está dizendo que como nosso nome está tatuado em suas mãos, é Ele 

que nos sustenta. É Ele quem nos vê, quem nos ampara e que coloca para correr os que 

desejam nosso mal. Descanse em minhas mãos, diz Deus. Fé não é somente crer que Deus 

existe, mas é ser como criança, deixar-se conduzir, guiar, tratar, restaurar e encontrar o seu 

destino em Jesus. Hoje Jesus o convida a ser como criança e se deixar conduzir pelo Senhor. 

IV – OS OLHOS DA MÃE – O Senhor diz a Jerusalém: Eu não tiro os meus olhos dos seus 

muros. Os olhos do Senhor estão fixos em mim, o seu amor não lhe permite perder um só 

segundo dos meus passos. Ele prometeu: (Nova Almeida Atualizada 2017) Zc 2:8 Porque 

aquele que tocar em vocês toca na menina dos meus olhos. Por isso, como criança pule nos 

braços do Senhor e deixe-o conduzi-lo em seu amor. 

CONCLUSÃO – Hoje o Senhor o convida a perceber o amor dele por você. Não existe amor 

maior do que o Dele. Ele o convida a ser como criança e a pular nos braços do Pai.  

Você quer experimentar? 

 

 

 



35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) O que significa o amor de Deus para você? 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Como você entende a afirmação de que o amor de Deus não permitiria abandonar você? 

Cite um exemplo. 

b) Como é isso na prática: entregar-se ao amor de Deus?  Ore 

c) Como você entende que o amor de Deus por você causa dor a Ele? 

d) O que significa no texto a expressão de ter seu nome tatuado nas palmas das mãos de 

Deus? 

c) Qual é o sentimento despertado quando lê está afirmação: Os olhos do Senhor estão fixos 

em mim, o seu amor não o permite perder um só segundo dos meus passos. 

3– Checagem 

             Que situações nos levam ao sentimento de que Deus nos teria abandonado? Seria a vida de 

pouca fé que estamos vivendo? Como está a sua vida de fé hoje? Lembre-se que não é o que você faz 

ou tem ou o que dizem, mas o amor que o Pai sente por você. Você está deixando ser conduzido pelo 

Pai amoroso? Qual é a sua resposta ao apelo de um pai amoroso? Não pense duas vezes, seja como 

uma criança e pule nos braços do Senhor e deixe-o conduzi-lo em seu amor. 

 

 

15 MINUTOS  

Deus ama. Nesta semana, ao acordar, lembre-se de alguém e conte-lhe como Deus demonstrou seu 

amor. Conte de forma que outros também enxerguem o amor de Deus. Não é necessário criar uma 

história sofisticada nem defender suas crenças e valores. Basta contar o que Deus fez em sua vida. 

Pratique uma atitude 4K – amor em alta definição e fale do amor de Jesus para os outros.  

 

10 MINUTOS 

Orem com o Salmo 139: 23 e 24: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, 

e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende, e 

dirige-me pelo caminho eterno.  

No final, formem um círculo em que todos dão as mãos, sendo a esquerda virada para cima 

(significando eu preciso de sua oração) e a direita voltada para baixo (significando eu oro por você) 

Orem uns pelos outros. Orem para que o Senhor derrame bênçãos pela família do pastor Paschoal, 

assim como a saúde da irmã Cleusa. Orem pela multiplicação da sua célula. Orem pelos pedidos de 

sua célula. Orem pelos enfermos de nossa igreja e por todos os líderes de células.  

 

 



 
 

 


