
ASSUNTO DA SEMANA: Uma segunda chance. 

Curitiba, 11 de Agosto de 2019 

Objetivo do encontro: Refletir sobre a segunda chance que Deus nos concede, e nessa 

campanha de oração, vamos anunciar a todos de nosso relacionamento sobre essa grande 

oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de experimentar as lições de uma nova 

chance que a graça de Jesus quer nos proporcionar. 

Para o líder: Fazer tudo com excelência e compromisso com a obra – Transmitir para 

sua célula esse prazer de trabalhar na obra do Senhor com dedicação. Esse compromisso 

vem desde a nossa participação nas células, obedecendo a escala de serviço e trazendo 

visitantes para a multiplicação. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Dinâmica: A Pesca da Vitória 

Material: 

Previamente, bem antes do início, pegue pedaços de papel, de preferência papel grosso 

tipo cartolina, e escreva as seguintes palavras: Perseverança, Fé, Ousadia, Determinação, 

Coragem, Compromisso, Palavra, Bênção, Confiança, Santificação, Crescimento, 

Multiplicação, Bíblia, Oração, Comunhão e coloque todas dentro de uma caixa ou qualquer 

outra vasilha. Cada palavra pode até ser recortada em formato de peixe, se for possível, 

para ajudar na visualização. 

Desenvolvimento: 

Diga para os participantes que vamos a uma pescaria. Cada pessoa “pesca” um pedaço de 

papel da caixa. 

Depois que todos tiverem pescado começam, um por um, a dizer por que seu “peixe” é 

importante para uma vida cristã vitoriosa. 

20 MINUTOS 

1. Um Vaso Novo 

2. Leia: Jonas 2: 1-3 e Salmos 37: 3-11 

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

4. Façam orações frases de agradecimento e exaltação. 

5. Preciso de Ti  



 
 

RESUMO DA MENSAGEM: Pr. Paschoal Piragine Jr. 

Uma mulher que precisava de uma nova chance – João 4: 4-29  

Estamos iniciando a campanha de 40 dias de oração que tem um tema peculiar: Segunda 

chance. No transcorrer de nossa vida precisamos de uma segunda chance para continuar. O pastor 

Paschoal citou a segunda chance que teve em seu namoro com a Cleusa e, assim como ele, quantos se 

lembram quando isso aconteceu em sua vida. No texto que lemos conta a história de uma mulher que 

efetivamente precisou de cinco chances, e o relacionamento que vivia quando se encontrou com Jesus 

não era correto.   

Nesse contexto vemos Jesus oferecer a mulher samaritana uma nova chance, e quer que você 

também preencha o vazio de sua alma. No estudo deste texto vamos experimentar as lições de uma 

nova chance que a graça de Jesus quer lhe proporcionar.  

1. Jesus é o iniciador da nova chance espiritual em nossas vidas.  

Há muitas maneiras de entender está afirmação: “No caminho, ele tinha de passar pela região da 

Samaria” (João 4: 4), mas esse era o seu caminho ou era um desígnio divino? Do ponto de vista dos 

costumes dos judeus este não era o caminho usual, por isso creio que esta afirmação tem a ver com o 

propósito de Cristo nesta viagem. Entendo que Jesus precisava passar por Samaria pois havia ali uma 

mulher que precisava que eLe desarmasse as minas de: dor, decepção, ódio e rancor do seu coração. 

Ele precisava passar por Samaria para que aquela mulher pudesse ter uma segunda chance através do 

seu encontro pessoal com o mestre. Assim a primeira lição é que Jesus toma a iniciativa de buscar 

você para lhe oferecer uma nova chance proveniente do seu amor e graça. Você acha que é por acaso 

que você veio aqui hoje? Não é porque Jesus decidiu visitá-lo esta noite? Hoje, Ele decidiu mexer no 

que está quebrado em seu coração. 

2. O que nos impede de aproveitar a nova chance?  

Quando lemos esse texto descobrimos que por mais necessitada estivesse aquela mulher por uma nova 

chance, havia um conflito interior intenso que a impedia de reconhecer e de aceitar a oportunidade da 

graça que Jesus lhe oferecia. Esses conflitos são:  

a. O preconceito: Judeu falando com uma mulher Samaritana (João 4: 9-10):  

As vezes não permitimos que Jesus faça a obra que precisamos, porque temos ideias preconcebidas 

sobre: o que precisamos, como agir, de quem está mostrando o caminho e estas ideias nos impedem 

de ver e ouvir o que Jesus quer nos ensinar. 

b. A cegueira espiritual: Água da vida x Água do poço (João 4: 11-14):  

A cegueira espiritual é a dificuldade de entender como as coisas espirituais podem afetar a nossa vida. 

Que água da vida é esta? Que sede é esta? Jesus estava olhando para o vazio da alma daquela mulher, 

vazio que Ele tentava preencher com os relacionamentos afetivos, mas ela não conseguia perceber que 

nenhum relacionamento afetivo poderia preencher o vazio espiritual da sua alma, só algo do céu, só 

Jesus. Há muitas pessoas buscando algo e não conseguem achar, pois só olham ao redor e não olham 

para cima. 

c. O seu pecado: O marido que você tem não é seu (João 4: 16-18):  

As vezes ficamos presos a erros, pecados, pequenas tábuas de salvação que não podem nos salvar, só 

nos fazem sofrer mais, porque para subir no bote salva-vidas precisamos deixa-las para trás. Hoje 

Jesus decidiu passar pela sua vida. Hoje ele quer fazer algo que só o poder dele pode realizar. Não 

permita que nada ou ninguém impeça você. Não perca a nova chance da graça para você.                  

3. O que preciso para alcançar a nova chance? (João 4: 28-29)  



Mas talvez a pergunta crucial aqui seja: O que preciso fazer para receber de Jesus a nova chance? 

Esse texto ilustra bem duas atitudes imprescindíveis: 1. Coloque o seu pote aos pés de Jesus – Deixe 

suas falsas seguranças, suas dores, seus medos e tudo o que possa impedir você de caminhar na graça 

de Jesus. 2. Se comprometa com Jesus – Se antes ela fugia de todos, pois tirava água ao meio dia, 

agora ela apresenta Jesus a todos. Comprometer-se é a chave, pois Ele precisa ser o Senhor de sua 

vida. É dele o que você vai falar, porque a boca fala do que o coração está cheio. Hoje o Senhor o 

convida a colocar o seu pote aos seus pés e a se comprometer com o único capaz de dar-lhe a chance 

transformadora.   

Jesus decidiu passar por você, na verdade ele precisava passar porque conhece você. Não 

fique preso ao que o impede de permitir Jesus lhe dar uma nova chance. Deixe aos seus pés tudo e 

comprometa-se com ele. Você quer? 

 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) O que representa para você uma nova chance que a graça de Jesus quer lhe proporcionar?  

b) Cite exemplos da Bíblia de pessoas que buscaram essa segunda chance, e o que isso 

representou em suas vidas? 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) O que você entendeu com afirmação sobre: Jesus é o iniciador da nova chance espiritual na 

vida da mulher samaritana.  

b) Conforme o que estudamos na mensagem, responda: O que nos impede de aproveitar a 

nova chance? O que eu preciso para alcançar essa nova chance? 

 

3– Checagem 

 Billy Graham disse que quando Deus concede a alguém uma segunda chance na vida, é para 

lembrar esta pessoa sobre o amor que eLe tem por ela, e da brevidade da vida. Você tem aproveitado a 

sua segunda chance? "Deus não dá uma segunda chance por acidente, então não perca sua vida, mas 

coloque-se nas mãos de Cristo e buscar a vontade de Deus para o seu futuro". A Bíblia diz: “E ele 

morreu por todos, que aqueles que vivem assumindo não vivam mais para eles mesmos, mas para 

aquele que por eles morreu e ressuscitou” (2 Coríntios 5:15).  

15 MINUTOS  

Na campanha de 40 dias de oração, você já está orando pelas cinco pessoas para que elas aproveitem a 

segunda chance que o Senhor quer lhes conceder? Quando digo orar eu estou dizendo todos os dias. 

10 MINUTOS 

Orem pelo crescimento de: Sua célula, pelas cinco pessoas que você escolheu para interceder nesta 

campanha, pela família do Pr. Paschoal, saúde da irmã Cleusa e pelo seu líder e multiplicação da sua 

célula.  


