
 

            ASSUNTO DA SEMANA: 

O amor pagou a sua conta 
Curitiba, 08 de dezembro de 2019 

 
Objetivo do encontro: refletir sobre esta profecia que fala do amor de Deus revelado no Messias 

que viria, seu filho Jesus, e pagaria o preço e as consequências dos nossos pecados. 

Para o líder: Estamos chegando ao final desse ano e com ele a comemoração do nascimento de 

Jesus Cristo que, por meio de seu amor por nós, pagou com alto preço os nossos pecados. Refletir 

com a sua célula o quanto o Senhor merece que levemos o seu evangelho de salvação a todas as 

pessoas de nossa cidade e do mundo.  

 

 
10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Material: Água, água sanitária e merthiolate ( aquele que usamos quando machucamos - Vende nas 

drogarias). 

Desenvolvimento: Mostre o copo com água (meio copo) e fale que ali somos nós quando Deus nos 

criou , livre do pecado e puro. Misture o Merthiolate com a água e diga: Quando nos afastamos de 

Deus, ficamos cheios de pecado e igual a essa água escura. Quando reconhecemos o preço que Jesus 

pagou na cruz por amor de nós (pegue um pouco de água sanitária e derrame sobre o recipiente 

com Merthiolate), ocorre o arrependimento e todos os nossos pecados e, por fé, nos entregamos a 

Ele e somos transformados e renovados no poder do Espírito Santo.  

Moral da História: Por amor de nós, Jesus pagou alto preço por nossos pecados, nos livrando de 

todo o pecado.  

20 MINUTOS 

1. Ousado amor 
2. Leia: Efésios 2: 1-13 
3. Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e porque? 
4. Orações de exaltação ao Senhor. 
5. Deus é fiel 



RESUMO DA MENSAGEM: O amor pagou a sua conta  - Isaías 53: 4-12 
Pr. Paschoal Piragine Jr 

INTRODUÇÃO  

Nesse texto lemos uma profecia escrita a mais de 600 anos antes da vinda do Messias, que revela o 
amor de Deus por meio de seu filho Jesus, que pagaria o preço e as conseguências de nossos 
pecados. A grande pergunta que fica é porque Ele precisou pagar o preço? Sabemos que esta era a 
única maneira dele retirar de sobre nós o que nos assolava. O que Jesus carregou com Ele quando 
por amor pagou a nossa conta?    

I. Nossas transgressões: (Isaías 53: 3-5).  

Em algumas versões encontramos a palavra “pecado”, onde o sentido aqui é limites de 

comportamentos que Deus estabeleceu para que a nossa vivência em sociedade pudesse ser 

suportável. Nós vivemos ultrapassando esses limites e com isso ferimos a nós mesmos; as 

pessoas que amamos e as que vivem ao nosso redor. A somatória de toda as nossas 

transgressões afetam toda a sociedade que vivemos, sendo esse o motivo por que elas 

ofendem a santidade e a justiça de Deus, e pedem que Ele nos julgue pela injustiça que 

praticamos. O pior é que não conseguimos voltar atrás no tempo para desfazer o que 

fizemos. Precisamos de um milagre de perdão e restauração para que isso aconteça. Esse é o 

motivo da vinda de Cristo, pagar com seu amor a conta que nunca conseguiríamos pagar. 

Para que Jesus pague essa conta de iniquidades é necessário o seu arrependimento, fé e 

entrega. Você quer? 

        II.   Nossas iniquidades: (Isaías 53: 5). 
 Uma pessoa iníqua transgrede às leis, as normas morais e éticas sem qualquer tipo de 

ressentimento ou escrúpulos. Na tradução que lemos do texto descreve como maldade. 
Algumas vezes ultrapassamos o limite como acidente de percurso, mas em outras vezes 
esses limites são ultrapassados intencionalmente e até maldosamente. Sabemos que 
estamos errados, mas optamos em correr os riscos de ultrapassar os limites dados por Deus. 
O único jeito para esse mal intencional é o amor de Deus, por meio do sacrifício de Jesus na 
cruz que morreu pelos nossos pecados. Para experimentarmos esse milagre precisamos do 
arrependimento, fé e entrega para sermos transformados pelo poder do Espírito Santo (I 
Coríntios 6: 9-11). Vocês não sabem que os injustos não herdarão o Reino de Deus? O amor 
de Jesus quer pagar a sua conta, transformar o seu caráter e a sua história.  

III. Nossa rebeldia: ( Isaías 53: 6)  
Uma ovelha perdida é aquela que fugiu e não seguiu o seu pastor. Você sabe o que um 
pastor faz com esse tipo de ovelha? Ele a mata, porque se não fizer, não é ela somente que 
se perde, mas todo o rebanho. É o que acontece com nossos pecados, eles nos levam para a 
morte eterna. Para sermos curados de nossa rebeldia precisamos nos render a Jesus pela fé 
e elegê-lo como Senhor de nossa vida. Para te salvar  Jesus veio a este mundo e tomou o 
nosso lugar na cruz. Ele pode ser o seu bom pastor, basta se arrepender, ter fé e entregar a 
sua vida para ser transformada pelo Espírito Santo.  

IV. Doença e morte: (Isaías 53: 5). 
As grandes tragédias da humanidade são as doenças e a morte, sendo que elas fazem sofrer 
e doer a nossa carne. Elas nos impõem limitações e fazem com que sofram todos ao nosso 
redor, pois eles não sabem como nos socorrer. Ficamos impotentes e podemos ser levados a 
morte, em contra partida devemos nos lembrar que fomos criados por Deus para a 
eternidade. Jesus venceu a morte em nosso lugar, pois pagou o alto preço na cruz (I 
Coríntios 15: 26). O último inimigo a ser destruído é a morte (I Coríntios 15: 20), mas todos 
os que se arrependeram do pecado e pediram perdão a Jesus, irão ressuscitar com Ele e 
terão a vida eterna.  
 
 



CONCLUSÃO 
A única esperança que temos para a vida eterna é o amor de Jesus pago na cruz para a nossa cura e 
ressurreição. Hoje o Senhor quer fazer um milagre de amor em sua vida, mas para isso precisa do 
seu arrependimento,da fé e  entrega para se deixar ser transformado pelo Espírito Santo. Você 
precisa tomar a sua decisão e ser salvo. O preço Jesus já pagou. 
 
35 MINUTOS  
1– Pergunta de descoberta (caráter geral). 

        a) Procurar se afastar dos pecados é o suficiente para a salvação, se não sabemos o valor do preço 
pago por Jesus? Que conseguências de vida isso trás para nós? 
b) Que princípios descobrimos quando entendemos o valor do amor pago por Jesus na cruz?    
 
2– Entendimentos (pontos da mensagem). 
a) Em Isaías 53: 3-5 encontramos o termo “pecado”, mas o que Deus quis dizer sobre o seu sinificado 

aprendido na mensagem? Como pagar essa dívida impagável? 
b) Qual é a palavra  que define as “nossas maldades”  no texto estudado? Existe alguma forma para 

ficarmos livres desse mal intencional para experimentarmos este milagre de Jesus?  
c) O que você entendeu no texto sobre as  ovelhas perdidas? Que conseguência trás a rebeldia de 

uma ovelha? Trace um parâmetro com a nossa vida.   
d) No estudo aprendemos que em I Coríntios 15: 26 e 20 temos duas das maiores tragédias da 
humanidade, quais são elas e qual é seu destino quando nos entregamos a Jesus?  
 
3– Checagem  
     Qual o preço que você tem pago para que vidas venham ser alcançadas e libertas? O profeta 

Isaías apresentou o Jesus profético para que pudéssemos entender que sem Ele estamos perdidos. 

Pilatos perguntou ao povo: “O que fareis de Jesus chamado o Cristo”. Eu já decidi , eu quero que ele 

seja meu Senhor e Salvador. E você, o que quer?  

15 MINUTOS  

A campanha “4K, Amor em alta definição” continua e deve ser uma constância em nossas vidas. 

Acompanhe as ações da igreja e seja um voluntário em cada uma delas. Lembre-se de convocar a 

sua célula para fazer parte de uma delas. Jesus por amor pagou um alto preço por nós, e o que 

estamos fazendo em seu lugar pelas pessoas que estão precisando desse amor? 

10 MINUTOS 

Oremos pelos líderes de célula da nossa igreja, e que multiplicações ocorram e novas células surjam 

para o crescimento do Reino de Deus. Oremos pelas famílias da igreja. Oremos pela saúde da irmã 

Cleusa. Oremos pela campanha 4K – amor em alta definição. Oremos pelo novo ano que se 

aproxima. 

 

 



 

 
 

 


