ASSUNTO DA SEMANA:
DE ONDE VEM O PODER PRA VENCER
Curitiba, 02 de fevereiro de 2020
Objetivo do encontro: estudar de onde podemos tirar forças para vencer as batalhas em nossa vida.
Para o líder: você também vive lutas. Por isso, estude o roteiro antes e clame ao Senhor para que te
dê a benção não só das vitórias, mas de se tornar um exemplo vivo do poder de Deus na vida da
célula.
10 MINUTOS - QUEBRA GELO – Deus fala conosco
Duração: 5 minutos
Material: Algumas palavras ou frases de versículos que deem
Desenvolvimento: Escreva frases como recados de Deus em um pedaço de papel qualquer, dobre-as
coloque dentro de uma caixa ou qualquer recipiente. Depois de misturados na caixa, peça para que
cada um pegue um pape, abra e leia para si como um recado de Deus. Peça para que digam como o
texto se aplica à vida deles.
Aplicação: Mostrar para as pessoas que o Deus que servimos é maior de que qualquer obstáculo,
dificuldades ou pessoas que tentam nos colocar para baixo. Nosso Deus fala conosco de diferentes
formas, mas também usa a vida das pessoas para falar conosoco e nos encorajar.

20 MINUTOS
1. Cântico: Eu me rendo a teus pés
2. Leia: Salmos 18:1-6. Qual versículo te chamou mais atenção.
3. Cântico: Louvem
4. Orem adorando a Deus por que Ele nos socorre e ajuda.
RESUMO DA MENSAGEM: DE ONDE VEM O PODER PRA VENCER
Pr. Paschoal Piragine Junior: Texto: 2Cr 13.18b NVI

INTRODUÇÃO
Judá e Israel estavam em guerra por causa da separação das dez tribos do Norte com as do
Sul após a morte de Salomão. O reino de Israel tinha o dobro de soldados bem treinados que o reino
de Judá 800m/400m e Jeroboão, rei de Israel era muito mais experiente em combate do que Abias,
o novo rei de Judá. Assim, quando a batalha começou quem estivesse vendo de longe diria: Israel vai
ganhar! Mesmo porque, Abias, deixou-se cercar de todos os lado por Jeroboão.
Quem assistiu a derrota de Israel com certeza perguntaria: de onde veio a força para Judá vencer?
E foi justamente esta pergunta que me motivou a estudar este texto. “DE ONDE VEM A
FORÇA PARA VENCER as batalhas da nossa vida?
I – DA NOSSA FÉ - 2 CR 13. 5
1. Fé nas promessas que Deus faz a nós - uma aliança irrevogável feita a Davi. Se Deus
prometeu, o reino não poderia terminar. Não importavam quantos eram os soldados ou as
habilidades do comandante. O que importava era promessa.
2. Fé no controle de Deus sobre nós e as batalhas – enquanto o povo de Judá havia decidido
colocar o Deus Todo Poderoso como Senhor e comandante do seu exército. Quem poderia ser
melhor comandante do que Ele? (2 Cr 13.12ª) E vejam bem! Deus está conosco; ele é o nosso
chefe).
É no relacionamento íntimo com Jesus que somos impactados e transformados. Jesus quer
transformar você.
II – DA NOSSA OBEDIÊNCIA INCONDICIONAL AO SENHOR.
Jeroboão no reino do Norte decidiu montar 2 lugares de adoração e fez bezerros de ouro chamandoos de Jeová para que os do Reino do Norte não fossem a Jerusalém adorar. Porém o Reino de Sul,
permaneceu fiel à adoração ao Senhor. Essa fé demonstrada que se transformou em um
compromisso fiel e incondicional ao Senhor, ao mesmo tempo que transcende em espiritualidade e
comunhão para com Deus.
III – DAS DISCIPLINAS ESPIRITUAIS - 2 CR 13.11
Toda a manhã e toda a tarde, o povo através dos sacerdotes, buscava ao Senhor. E era esta
comunhão intima com o Deus todo poderoso que lhes dava a força para vencer. Quando temos
relacionamento com Deus, vivemos na dimensão dos milagres de Deus.

IV – OS TESTEMUNHOS DA AÇÃO DO SENHOR - 2 CR 13. 18
Outra resposta para a força que nos faz vencer, vem dos testemunhos e experiências que nós e
outros já tiveram com Deus. Nossos antepassados, nossos amigos, nossa família. À medida que
ouvimos os testemunhos da ação do Senhor, somos fortalecidos nas batalhas da vida.
V – DA LUTA DETERMINADA E CONFIANTE - 2 CRÔNICAS 13:14-15 (NVI-PT)
Muitos de nós gostaríamos de pular a etapa das lutas, mas é no meio delas que experimentamos o
poder de Deus e a vitória que Ele nos dá. O segredo em meio às lutas é clamar ao Senhor com fé! Ele
então luta por nós e nos dá vitória.

35 MINUTOS
1. Pergunta de descoberta (caráter geral)
a. De onde vem a força para enfrentarmos as batalhas que aos nossos olhos já parecem perdidas?
De um exemplo em tua vida.
2– Entendimentos (pontos da mensagem)
a. Tendo por exemplo a aliança feita por Deus com Davi, onde esse servo depositou a sua fé para
encontrar força para vencer as batalhas?
b. Depois que houve a separação com o reino de Israel, o reino de Judá continuou a obedecer a
Deus. Isso vem da fé e da fidelidade para com Deus. Por que fé e fidelidade tem a mesma raiz para o
servo do Senhor?
c. O que representa para voce o texto: “Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito”, diz
o Senhor dos Exércitos? De onde vem a força para vencer as dificuldades, citando exemplos práticos
em sua vida.
d. Lembrando do que foi estudado no texto, como você responderia a pergunta: Como obtemos a
força para vencer as batalhas de nossa vida?
3– Checagem
Jesus ainda nos chama hoje. Qual é a resposta que você dará a Ele?

15 MINUTOS
Orem por amigos que ainda não conhecem Jesus e convidem para a sua célula!
No DIA 15/02 – teremos o Treinamento para as Casas de Paz 2020. É a primeira ação que envolverá
a igreja como todo em 2020. Convide sua célula toda para ir a fim de que nos preparemos para falar
do amor e da paz que só Jesus pode dar às pessoas.

Oremos por nossas células, pela Campanha das Casas de Paz e pela viagem do nosso pastor Pashoal
e a irmã Cleusa para tratamento da saúde dela. Que o Senhor faça um milagre na vida dessa família.

