
 

            ASSUNTO DA SEMANA: 

Jesus revelado nas escrituras 
Curitiba, 15 de dezembro de 2019 

 
Objetivo do encontro: refletir sobre o nascimento de Jesus, que foi profetizado pelo profeta 

Isaías séculos antes de ter acontecido esse acontecimento.  

Para o líder: Está chegando a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, quantas atividades 

que serão realizadas pela igreja. Uma grande aportunidade para a sua célula cooperar como 

voluntários numa dessas atividades antes do Natal.  

 
10 MINUTOS - QUEBRA GELO – Alterne os copos. 

Desenvolvimento:  

O líder coloca seis copos alinhados. Os três primeiros deverão estar cheios com água ou 

refrigerante e os três últimos vazios. Desafie um dos membros do grupo a fazer com que os copos 

fiquem alternadamente um cheio e um vazio, mexendo apenas em um dos copos. (solução: 

Despeje o conteúdo do segundo copo no quinto e coloque-o de volta no lugar) 

Moral: Mesmo para os problemas que julgamos não ter solução existe sempre uma saída. 

Principalmente quando buscamos a ajuda de Deus.  

 
20 MINUTOS 

1. Jesus em tua presença 
2. Leia: João 1: 6-14 
3. Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e porque? 
4. Orações de exaltação ao Senhor. 
5. Brilha Jesus 

 
 
 



RESUMO DA MENSAGEM: Jesus revelado nas profesias  - Isaías 9: 1-7 
Pr. Paschoal Piragine Jr 

INTRODUÇÃO  

O profeta Isaías foi um dos profetas que profetizou o nascimento de Jesus, séculos antes de 
ter acontecido, e nos explicou a razão pela qual Jesus deveria vir a este mundo. A profecia nos 
mostra algumas missões de Jesus a favor dos que creem em seu nome. Vejamos estas missões:  
I. Fazer brilhar a luz: (Isaías 9: 2)  

O povo de Judá passava por grande ansiedade, a Assíria vinha tomando e conquistando a terra 

e o sentimento era de escuridão. Jesus revela a salvação eterna de Judá a todos quanto o 

invocarem como Senhor e Salvador. Em Mateus 4: 13-17, Jesus vê essa profecia como um 

ensinamento de que uma das missões Dele, é fazer brilhar a luz de Deus a quem está vivendo em 

trevas e sombras de morte.  As pessoas não veem onde estão caminhando devido a escuridão, 

pois estão cegos. A Bíblia diz que vivemos em três tipos de cegueira: 1. Imposta por Satanás ao 

nosso entendimento (II Coríntios 4:4); 2. A cegueira do curso desse mundo (Efésios 2:1-3); 3. 

Cegos pelo conceito que temos de nós mesmo (1 Coríntios 1:18-25). Jesus é a luz desse mundo 

(João 8:12) e, para que a luz brilhe (Marcos 1:15), você precisa fazer o que Ele ensinou, porque só 

Jesus é Senhor (Lucas 1:30-31), pois Ele veio para salvar.  

II.   Ser o seu conselheiro maravilhoso: (Isaías 9: 6)  
Uma das coisas maravilhosas de andar com Jesus é poder receber dele os conselhos que 

dirigem nossas decisões. Quando Jesus é o nosso rei, vivemos debaixo de seus maravilhosos 
conselhos. 
III.  Ser o Deus poderoso agindo em sua vida: ( Isaías 9: 6)  

Mas ele não é só conselheiro, ele é o Deus todo poderoso que intervém em sua vida. O todo 
poderoso é seu amigo. É aquele que faz os milagres que nem podemos imaginar possíveis. Esta 
foi a grande descoberta de Maria (Lucas 1:37-38), porque para Deus nada é impossível. E você, 
pode dizer o mesmo?  
IV.  O príncipe da sua paz: (Isaías 9: 6)      

Ele é a paz na vida de todo aquele que confia a sua esperança e seu futuro a ele. Como seu 
Senhor ele derrama uma paz que excede o entendimento.  
CONCLUSÃO 

Hoje Ele quer iluminar seus olhos e curá-lo da cegueira espiritual e nas suas dificuldas, ser 
o seu maravilhoso conselheiro. Lembre-se que Deus é poderoso e vai agir em sua vida para ser o 
seu príncipe da paz. Como você vai responder ao que Jesus está oferecendo? A decisão é toda 
sua. 
 
35 MINUTOS  
1– Pergunta de descoberta (caráter geral)   

        a) O que você descobriu sobre a cegueira espiritual que envolve o dia a dia da caminhada das 
pessoas? Quais são e como se processa? Qual é a solução de cura?    
b) Existe uma cegueira onde as pessoas se acham sábias e entendidas. Que cegueira é essa? Qual 
foi a cura que Deus ensinou para salvar essas pessoas?   
 
2– Entendimentos (pontos da mensagem)   
a) O que você entendeu sobre a profecia de Isaías 9:2? Explique o que Jesus quiz ensinar na sua 

interpretação, que se encontra em Mateus 4:13-17? 
b) O texto estudado ensina que as pessoas não conseguem enxergar por causa da escuridão que 

os envolve. Que escuridão é esta, e porque elas não percebem? Qual é a solução de cura 
segundo o profeta Ísaias?   

c) Muitas pessoas vivem conforme a maneira de viver da cultura em que estão inseridas, pois é o 
filtro em que entendem a vida, os valores, os objetivos e o sucesso, entre outros. O que Jesus 
faz para que essas pessoas percebam as coisas que antes pareciam normais?    



 
3– Checagem  
     Você já percebeu que em certos momentos em que você parece estar bloqueado, Jesus visita 

você para lançar luz a realidade do amor e do plano que ele tem para sua vida. Se você quiser, 

Jesus lança sua luz nas trevas que envolvem a sua mente. Hoje ele está lançando luz sobre você. 

Não deixe passar essa oportunidade. O senhor agora está iluminando a sua mente para perceber 

você no curso deste mundo. Veja e tome uma atitude. Hoje ele quer: iluminar seus olhos, ser seu 

maravilhoso conselheiro, ser o Deus poderoso agindo em sua vida e ser o seu príncipe da sua paz. 

Como você vai responder a esta oferta de Jesus? 

 

 
 

15 MINUTOS  

Você já fez a tarefa que se propôs para a campanha “4K, Amor em alta definição”? O final do 

anos está chegando e essas atitudes de amor deve ser uma constância em sua vida. Acompanhe 

as ações da igreja e seja um voluntário em cada uma delas. Demonstre as pessoas o amor de 

Cristo. 

10 MINUTOS 

Oremos por nossa igreja e por todas as suas atividades de fim de ano. Oremos para que o 

Nataleluia seja uma bênção e que vidas possam ser ganhas para Jesus. Oremos pelos líderes de 

célula da nossa igreja, e pelas multiplicações. Oremos pelas famílias da igreja. Oremos pela família 

do pastor Pascoal e a saúde da irmã Cleusa. Oremos pela campanha 4K – amor em alta definição. 

Oremos pelos pedidos da célula. Orem pela vida de todos os que fazem os roteiros semanais, 

para que o Senhor renove as suas vidas. 

 

 
 



 


