
 

 ASSUNTO DA SEMANA: RECURSOS PARA OS MOMENTOS DE CRISE IV 

Curitiba, 03 maio de 2020. 

 

Objetivo do encontro: Refletir sobre os recursos dados por Deus para esse período de crise, 

onde é um tempo que o Senhor está tratando conosco nos dando força para enfrentarmos 

essa batalha como povo de Deus.  

 

Para o líder: Nesse período onde os membros da célula encontram-se literalmente em casa, 

é tempo de criatividade na utilização das mídias, fazendo as reuniões pela internet, além da 

utilização dos grupos de WhatsApp para conversar e mandar os pedidos de oração.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO - Minha história na quarentena em 1 minuto 

Cadeia Nacional: Se você tivesse 30 segundos (cronometrado pelo líder) para falar para o 
Brasil sobre o que devem fazer nesse tempo de pandemia, o que você diria?  
Conclusão: Nesse tempo em que as pessoas estão fragilizadas é uma grande oportunidade 
de falarmos sobre o plano de Deus para a salvação do mundo.  
 

 
 

20 MINUTOS 

1. Te adoro, meu Rei 
2. Salmos 91 
3. Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e por quê? 
4. Alguém tem uma bênção da semana para contar? 
5. Orações frases de exaltação ao Senhor. 
6. Como agradecer 

RESUMO DA MENSAGEM -  Pr. Paschoal Piragine Jr 
RECURSOS PARA OS MOMENTOS DE CRISE – Hebreus 12 

 



Lembram-se que já estudamos alguns recursos para esse período de crise que são: 
o testemunho dos que já enfrentaram as crises; deixar as tralhas e pecados que 
atrapalham a nossa jornada de fé; perseverar acreditando que a batalha será vencida 
no nome de Jesus; manter sempre o foco em Jesus; aprender com a disciplina das 
dificuldades e traçar caminhos retos em nossas vidas. Continuando os estudos: 
 
7. PAZ INTERPESSOAL - NÃO PERMITA QUE OS RELACIONAMENTOS SE 
ESTRESSEM (Hebreus 12: 16) 
 Aqui o Senhor nos ensina a viver em paz com as pessoas, mesmo em tempo de crise, 
pois um dos resultados desta crise é o aumento do número de agressões no contexto 
doméstico.  Aprendemos com povo de Deus que apesar de serem protegidos, eles não 
tinham paz, pois seus olhos estavam obscurecidos pelo medo, dor e ressentimentos. 
Não encontramos forças para enfrentar os novos desafios se estivermos desunidos e 
amargurados. O autor em hebreus nos dá os seguintes ingredientes: 

a) Arranque a raiz da amargura do seu coração (Hebreus 12: 15b): Descobrir 
quem é o culpado não nos dá vitória, mas união e trabalho cooperativo facilitam 
os processos da vitória. Sem perdão as raízes da planta amarga que estão no seu 
coração não morrem, ela pode até ser podada por algum tempo, mas voltará ainda 
mais forte posteriormente. 

b) Busque Santificação (Hebreus 12: 14): Buscar a santificação é se deixar revestir 
pelo Espírito Santo para vivermos da maneira Dele diante dos homens. Quer ser 
vitorioso? Busque unidade, perdão, amor, paz, cooperação e não competição. 

 
8.  VALORIZE O QUE É VALIOSO (Hebreus 12: 16)  

Não abra mão da sua vida! Veja o que aconteceu com Esaú que trocou a sua bênção 
com Jacó por um prato de lentilhas. O autor de hebreus usa duas palavras para definir 
como perdemos a bênção, ou desvalorizarmos o que de fato tem valor. A primeira nos 
mostra alguém que é imoral, para quem não há limites e que vive movido pelos seus 
desejos e instintos de todas as ordens, e a segunda é alguém que é profano, irreverente 
com as coisas de Deus. Alguém para quem os temores do Senhor não lhe impõem 
limites. Não perca a bênção por algo sem valor como um prato de lentilhas, pois está na 
hora de sermos servos de Deus que ensinam o mundo que vale a pena viver e lutar pelo 
que de fato tem valor na vida.     
 
 O seu verdadeiro valor é o temor do Senhor, seu compromisso com Ele. Aceitar o seu 
plano e propósito para a sua vida, às pessoas que Ele ama e colocou sobre a sua 
responsabilidade. 
 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

 a) O que você descobriu nessa mensagem que irá te ajudar nos momentos de crise? 

b) Em cima dessa descoberta, trace um paralelo com um episódio pelo qual passou 

em sua vida.  

c) Qual dos recursos aprendidos, em função do período de pandemia, que mais 

chamou a tua atenção e trouxe esperança de vitória? Cite um exemplo.   

 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a). Porque as pessoas continuam vendo muros enormes e gigantes impedindo que 

alcancem a vitória? Que recursos você indicaria para elas? 

b). Quais são as causas que fazem com que as pessoas somente vejam o medo, as 

dores e ressentimentos? 

c). O autor de hebreus usa duas palavras para definir como perdemos as bênçãos ou 

como desvalorizamos o que de fato tem valor. O que essas palavras querem dizer 

para nós? 



d). De que maneira aquele que não mede as consequências pode ser atropelado por 

seus impulsos? Dê um exemplo. 

e). Quais são os dois ingredientes do remédio para se conseguir a paz entre pessoas 

que foi apresentado pelo autor aos hebreus? 

 

3– Checagem 

a). Nesse período de crise você só consegue ver muros e gigantes em tudo que vai 

fazer? 

b). Teus olhos estão obscurecidos pelo medo, dor e ressentimentos? 

c). Você consegue viver o shalom de Deus? 

d). O que o Espírito Santo falou com você nesta mensagem? 

e). O que você já perdeu por impulsividade? 

f). Como é possível trocar a minha benção? 

g). Qual é o teu prato de lentilhas? 

15 MINUTOS  

O atual cenário tem revelado um estressamento social enorme. As redes sociais são 

vitrines de discussões em que um defende uma postura enquanto outro defende posturas 

totalmente opostas. Entretanto, nunca a humanidade viveu algo parecido e ninguém tem 

as respostas certas. Então...que tal fazer algo diferente do que muitos estão fazendo? 

Utilize as redes para enviar mensagens que fortaleçam os laços com as pessoas, com 

as famílias, com os amigos. Não é tempo de discussões, mas de inovações relacionais. 

Peça a Deus que te dê criatividade para esse momento. Use assuntos que você domina 

para influenciar pessoas naquilo que você realmente manda bem e se lance para ser 

usado pelo Senhor. 

 

10 MINUTOS 

Orem para que o Senhor use os membros desta célula para fazer a diferença neste tempo 

de incertezas. 

Orem pelas questões pessoais de cada um que sentiu a necessidade de mudança com esta 

mensagem. 

Orem pelos cientistas que estão estudando o tratamento para esta pandemia para que seja 

mais rápida que o previsto. 

Orem pelos que estão chegando na igreja pelas redes sociais e aplicativos para que sejam 

realmente alcançados pelos nossos ministérios. 

 


