
 

ASSUNTO DA SEMANA: Recursos para os momentos de crise V. 

Curitiba, 10 de maio de 2020 

 

Objetivo do encontro: Concluir a série de estudos a respeito dos recursos para os momentos de crise. 

Recorde todos os recursos estudados anteriormente junto a célula, faça uma pequena reflexão sobre 

o que já vimos e frise que nós somos parte dos recursos de Deus, somos ferramentas para os 

momentos difíceis, podemos trazer bençãos e ser parte dos planos de Deus. 

 

Para o líder: Estamos passando por grandes momentos de tensão, depressão, sensações que tem 

estressado a todos. Ore firmemente pelos membros de sua célula, interceda por cada um, pelas suas 

dificuldades. Estimule para que a célula, tenham orações constantes, uns pelos outros. Vamos 

participar da vida dos outros pela oração. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Como fazer: Qual o principal ensinamento que sua Mãe lhe deu? 

Objetivo e aplicação: Peça que cada um lembre de um ensinamento que sua mãe lhe proporcionou, 

como foi que aprendeu? O que sentiu naquele momento? Como você entende este ensinamento hoje 

e se mudou a sua vida ou jeito de ser?  

Deus coloca pessoas na nossa vida para crescermos a cada momento, mas a nossa Mãe é uma 

ferramenta que permanentemente Deus colocou para que nos direcionasse em seus caminhos. 

Líder, se houver pessoas que não tiveram mãe, coloque para que diga aquela pessoa especial que a 

considera como mãe. 

20 MINUTOS 

1. Cantarei Teu Amor  

2. Leia o SALMO 71. Qual versículo mais chamou a tua atenção e porquê? 

3. Por meio de frases faça orações de agradecimento pelas nossas mães, diga palavras de 

agradecimento a Deus pelas qualidades e bençãos dela, agradeça pelos cuidados que obteve. 

4. Ousado Amor 

  



RESUMO DA MENSAGEM: Recursos para os momentos de crise 

Texto: Hebreus 12 - Pr. Paschoal Piragine Junior 

INTRODUÇÃO  

Nesta mensagem, o pastor Paschoal conclui os estudos dos recursos que Deus nos concede 

para os momentos de crise. Já estudamos 8 recursos anteriormente, sendo eles: O testemunho dos 

que nos precederam; Deixe pelo caminho tudo o que o atrapalha; Perseverança; Foco; A disciplina das 

dificuldades; Trace caminhos retos; Paz interpessoal e valorize o que é valioso.  

Os dois últimos norteadores para as situações difíceis, mas que nos facilitam a passar pelas 

dificuldades com o amor de Cristo, são: 

 

a) Não se feche a voz do Espírito de Deus: (Hebreus 12: 25) 

O próximo recurso para se vencer a crise é não se fechar à voz do Espírito Santo de Deus. Este 

recurso é uma progressão do recurso “saber valorizar o que de fato é valioso”. Ninguém é de 

fato vitorioso se não aprender a ouvir e obedecer a Jesus. É um recurso que tem a ver com o 

verdadeiro conceito de vitória. Muitas pessoas creem que ser bem sucedidos na vida é 

suficiente, mas em certos aspectos de suas vidas são os mais miseráveis dos homens. A 

palavra de Deus (na bíblia) nos ensina que o parâmetro de sucesso está na capacidade de 

ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo que toca o nosso coração.  

 

b) Desenvolva um espírito de louvor e adoração: (Hebreus 12: 28-29) 

Por fim, o último recurso é aprender a desenvolver em nosso coração um espírito de louvor, 

adoração e gratidão.  Este recurso apresenta algumas razões para este sentimento, pois temos 

recebido um reino (o reino de Deus que está em nós), este reino é inabalável (ninguém pode 

roubar o que Deus está nos entregando), além de sermos alvos do amor e graça de Deus. 

O espírito de louvor deve ser: um espírito de gratidão (olhe o quanto Deus já fez por você), 

um espírito de adoração (agradecendo pelo que Deus já tem feito por nós, mas O adorando 

por Quem Ele é), da maneira que Ele quer ser adorado (do jeito d`Ele e não do nosso) e com 

reverência e temor (reconhecendo quem eu sou diante d`Ele). 

  

 

Conclusão: 

Jamais endureça o seu coração! Procure escutar a voz do Espírito Santo, se entregando por 

inteiro à salvação que Jesus lhe traz. Lembre-se que um espírito de Louvor e adoração é que permite 

que as grandes guerras sejam vencidas sem armas, recorde de quantas batalhas em sua vida poderiam 

ter sido vencidas sem choro e/ou sofrimento.  

Hoje o Senhor o está convidando a deixar de ser um murmurador para ser um adorador. Quer 

vencer as crises? Que tal ser este adorador?  

 

  



35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) Que vantagens esses recursos que aprendemos com o autor de hebreus irão trazer para 

vencermos nossas crises?  

b) Cite exemplos de como podemos utilizar esses recursos em nossas vidas para vencermos as 

batalhas?  

 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) O que significa ser vitorioso para você? E o que representa ser bem-sucedido ou ter sucesso? 

b) Como é para você escutar a voz do Espírito Santo de Deus? De que formas Ele se comunica? 

c) Qual é a sensação de possuir um Espírito de Louvor e o quê é estar em Louvor? 

d) O que é ter gratidão em seu coração? Como podemos expressar uma gratidão? 

 

3– Checagem 

a) Você tem reconhecido os recursos que Deus te concede?  

b) Sabendo destes recursos, como você pode contribuir na vida dos que estão próximo?  

c) Como você tem contribuído para que as pessoas superem estes momentos de pandemia, guerras 

políticas, problemas financeiros ou até mesmo de questionamentos da vida?  

 

15 MINUTOS  

Vamos chamar a todos os membros e convidados da célula para que participem do nosso culto de 

aniversário (13/05)? Que tal mostrar o amor e a alegria que temos pela nossa igreja tão amada, neste 

momento muito precioso, por mensagens enviadas à área de comunicações 

(https://www.pibcuritiba.org.br/igrejaonline2/). 

Continuemos com o nosso evangelismo pelos nossos alvos de oração, vamos fazer uma 

videoconferência e orar com eles? Escolha um salmo para ler, é a ocasião para trazermos a palavra de 

Deus e termos um pequeno discipulado.  

 

10 MINUTOS 

Oremos pelas nossas queridas mães, por tudo que representam e por aquelas que passam dificuldades 

na criação e sustento de seus filhos. 

Oremos pela nossa igreja, por tudo que representa, por aqueles que são resgatados por meio dos 

nossos pastores, ministérios, funcionários, voluntários, ou seja, por todos que fazem parte deste corpo 

de Cristo. 

Oremos pelos enfermos do COVID, que estejam sob o poder da cura de Jesus e das bençãos de Deus. 

 

https://www.pibcuritiba.org.br/igrejaonline2/

