ASSUNTO DA SEMANA: Honra Ferida.
Curitiba, 08 de Março de 2020
Objetivo do encontro: Todas as conquistas que temos em nossas vidas, são provenientes de bênçãos
que vem de Deus e são dadas imerecidamente para nós. Temos que agradecer constantemente por
todas estas vitórias e alegrias, sabendo que Deus está no controle e agindo por nós.
Para o líder: Recorde aos membros da igreja, que a base da célula é a palavra do Senhor e as orações.
Estimule à todos que estejam orando constantemente pelos encontros e por proteção à cada um que
está participando, pela casa que acolhe os encontros e para que seja um local de evangelismo,
permitindo levar pessoas a um relacionamento intenso com Deus.

10 MINUTOS - QUEBRA GELO
Material: Papel, lápis ou caneta
Como fazer: Vamos nos conhecer mais um pouco?
Objetivo e aplicação: Peça que cada um escreva no papel, qual a cor que mais gosta, qual o esporte
que pratica ou gosta, uma viagem que gostaria de fazer e algo que te deixa muito alegre. Não é para
pôr o nome. Dobre o papel. Recolhe os papeis em uma sacolinha, sacuda e redistribua os papéis entre
as pessoas, se pegar o seu não tem problema.
Na sequência, peça que as pessoas leiam o seu papel e tentem adivinhar quem é quem, pelo que está
escrito. O objetivo é compartilharmos um pouquinho de nós e do que somos.

20 MINUTOS
1. Vencendo vem Jesus;
2. Leia o SALMO 135. Que versículo te chamou mais atenção e por que?
3. Vamos clamar ao Senhor pelas casas de oração, cada um ore brevemente pelas graças e em
agradecimento por cada uma das casas que se predispuseram.
4. Abre meus olhos – sê minha vida

RESUMO DA MENSAGEM: Honra Ferida.
Texto: Números 20:1-13 - Pr. Michel Piragine
INTRODUÇÃO
Nessa mensagem o pastor Michel traz o exemplo de Moises e Arão, com a grande questão do
que eles fizeram para que Deus ficasse bravo com os mesmos. Pois apesar de todas as dificuldades
pelo que passaram no deserto, não puderam conduzir o povo para a terra prometida. Então, o
problema em questão foi a forma como eles se posicionaram, tomando ações e pensamentos de
outros, assim não consideraram o tudo que Deus já tinha feito na vida deles, acabando por ferir a
honra do Senhor.
Conhecemos rebelião por desobediência, mas a palavra rebelião na bíblia significa usurpar um lugar
que não é meu, tomar uma posição que não é minha. Então o objetivo desse estudo, visa não ferirmos
a honra de Deus, colocando o Senhor no santíssimo altar em exaltação, alegria e agradecimento. Para
tanto, vamos procurar entender alguns cuidados que devemos ter para com a presença de Deus em
nossas vidas.
a) Cuidado para não tentar fazer o trabalho do Pai:
“Água da pedra só Deus pode fazer fluir”. Toda vez que tentamos fazer o trabalho de Deus na
nossa vida, não nos saciamos e não conseguimos saciar aqueles que estão de alguma maneira,
abaixo da nossa liderança e/ou que dependem de nós. Tem muita gente cansada,
sobrecarregada e doente, que não consegue realizar o trabalho de Deus. A partir do momento
que entendermos que para fazer fluir água da pedra é só pelo poder de Deus, é que vamos
ver o fluir do mover de Deus em nossas vidas.
b) Cuidado com as glórias das conquistas:
Muitas vezes em nossas vidas, esquecemos de “Quem nos faz prosperar”. As vezes as
conquistas podem nos gerar uma falsa autossuficiência, o que leva a um abandono da
dependência do Senhor e a ferir a honra de Deus. Se temos bênçãos nas diversas áreas de
nossa vida, é porquê Deus nos abençoou em todo momento e instante. É uma opção de
termos em nossa vida troféus ou memoriais de fé, como fizeram com a espada que Davi matou
o gigante Golias e que ficou guardada com sacerdote Aimeleque. (I Samuel 20: 8-9)
c) Cuidado com o lugar das contendas:
Na passagem bíblica deste estudo, vemos a figura do local de Meribá, justamente aonde
houveram as contendas entre o povo e Deus. Em todos os momentos de desafios, nos
sentimos em Meribá, temos a visão que há lutas ao nosso redor e que nos afastamos do Pai,
tomando ações sem levar ao Senhor. Temos que lembrar que não se trata de nós, pelo que
passamos ou de onde nos encontramos, mas de estarmos permanentemente na presença de
Deus, deixando nas mãos d’Ele todo a aflição ou situação, assim venceremos a passagem por
Meribá.
Conclusão:
Que o louvor por tudo que possuímos e alcançamos, todas as conquistas de desafios que tivemos, que
sejam atribuídas em louvor e exaltação ao único que é responsável por estas glórias, ao nosso Deus.
“Se Deus é por nós, quem será contra nós?”

35 MINUTOS
1– Pergunta de descoberta (caráter geral)
a) Porque que toda vez que tomamos uma posição que não é a de Deus, acabamos por ferir a sua
honra?
b) O que representou para Davi a espada de Golias que foi guardada pelo sacerdote Aimeleque
como memorial, fazendo um paralelo com o que você descobriu com a mensagem?
2– Entendimentos (pontos da mensagem)
a) O que representou para Moises e Arão: “fluir água da Pedra”? O que faltou para eles naquele
momento? De um exemplo prático que aconteceu em sua vida.
b) Qual a diferença entre ter troféus e memoriais em nossa fé?
c) Vimos no texto a figura do local de Meribá, conforme aprendemos na mensagem o que essa
passagem representa para a nossa vida de fé?
d) O que representa rebelião na Bíblia? De exemplos bíblicos para o significado?
3– Checagem
a) Quando se sentir em Meribá, a única fonte que poderá jorrar e nos saciar para que estejamos
vivos é Jesus Cristo. Por meio d’Ele é que podemos exaltar e glorificar a Deus. É por meio d’Ele que
podemos nos sentir livres e abençoados. É por meio d’Ele que sabemos que quaisquer dificuldades
que existir serão subjugadas e ultrapassadas, sendo que o Pai nos sustentará e trará toda a vitória
necessária, desde que nos mantenhamos dependentes de suas bênçãos.

15 MINUTOS
Quem será o seu alvo de evangelismo neste ano? Que tal acompanharmos os nossos alvos em uma
casa de paz? Estamos em plena campanha, é o momento ideal de trazermos aquelas pessoas especiais
e que queremos que conheçam à Jesus.

10 MINUTOS
Oremos nesta semana pelas mulheres da nossa igreja, para que sejam abençoadas constantemente
em suas vidas e famílias, que continuem edificando suas casas.
Oremos pelas nossas missionárias, pelo trabalho que estão fazendo e para que haja mover do Senhor
nas dificuldades pelas quais estão passando.
Oremos pelas esposas dos pastores e pelo ministério que possuem.
Oremos por todas as mulheres que necessitam ser alcançadas pela salvação de Jesus Cristo.
Continuemos a orar pela irmã Cleusa e por sua recuperação, e pela vida do pastor Paschoal, trazendoos em segurança de volta ao Brasil.

