
ASSUNTO DA SEMANA: Portas e trancas 

Curitiba, 22 de março de 2020 

 

Objetivo do encontro: Refletir sobre as possibilidades de perder a comunhão com Deus e 

como fazer para evitar que isso aconteça. 

Para o líder: Vivemos um tempo de crise com a pandemia do Corona vírus, portanto, esse é 
um tempo que sua célula pode iniciar uma campanha de oração em conjunto. Existe várias 
maneiras na mídia social para fazermos as reuniões semanais. Pode marcar uma hora do dia 
em que todos estarão reunidos em seus lares clamando a proteção divina. Também pode-se 
orar pelos pedidos do caderno de oração de sua célula, além dos pedidos vindos da rede de 
interseção de oração de nossa igreja. Não esquecer de orar pelos missionários que estão 
nas áreas de riscos desse vírus.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
Dinâmica:  

Líder imprima uma foto ou um desenho de uma igreja. Esta gravura não precisa ser maior do 

que 10x10 cm.  

Envie por e-mail para cada integrante de sua célula e pergunte a cada um qual o significado 

que a figura representa em sua vida, e como pode fazer para que ela cresça em espírito e 

em verdade. 

Refletir: A importância de conhecermos bem nossos objetivos individuais e ver como eles se 

enquadram aos objetivos traçados por Deus em nossas vidas como família e membros da 

PIB Curitiba. Como é Importante refletir quais são as dificuldades que encontramos para 

alcançá-los. Cada um de nós temos objetivos traçados, mas muitas vezes não conseguimos 

atingi-los. Esse é o tempo que o Senhor reservou para nós para coloca-los em seu altar. 

Vamos compartilhar com nossos irmãos para que uns orem pelos outros.  

 

 
 

20 MINUTOS 

1. Cântico 1: Águas purificadoras     

2. Leia: Salmo 118 - Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e por que?  
3. Façam orações frases de agradecimento e exaltação.  
4. Cântico 2: Rompendo em fé 

 
 



 
RESUMO DA MENSAGEM - Pr. Michel Piragine  

          Portas e trancas – Apocalipse 3: 14-22 

Introdução – É possível perder a comunhão com Deus? Sim, quando o negligenciamos e 
trancamos a porta para Ele. Mesmo depois de termos aberto a porta da comunhão para Deus 
é possível voltar a trancá-la de novo. Em Apocalipse versículo 3 temos cartas direcionadas 
as igrejas. Elas já tinham aberto as portas para Jesus, mas ao longo de sua jornada perderam 
a comunhão com o Senhor. Vamos fazer uma reflexão sobre como negligenciamos ao ponto 
de trancar a porta da comunhão para com Deus. O que devemos entender para não 
trancarmos essa porta para Deus de novo.   

I – Reconhecer o papel de Jesus em nossas vidas   
Devemos deixar Jesus desempenhar o seu papel em nossas vidas. No versículo 14 vemos 
que em todas as igrejas no livro de Apocalipse, Jesus é apresentado de alguma maneira, pois 
aquelas igrejas precisavam entender esses atributos do Senhor. Em primeiro Ele é 
apresentado como “Amém”, porque quando trancamos a porta de novo para Jesus estamos 
deixando de entender que Ele precisa ser o amém de Deus em nossas vidas. Aquele que dá 
a última palavra. Em Isaías 65:16 vemos que temos que pedir bênção para o Deus do amém. 
Deus dá a última palavra conforme temos em II Co 1:20 essa confirmação. Como está a porta 
de acesso de Jesus em sua casa? A nossa família vive numa confusão espiritual que gera 
conflito quando trancamos essa porta para Jesus. 
  
II – Jesus é Testemunha Fiel e Verdadeira  
Esse título tem a ver com a maneira que Jesus se expressava. Na Bíblia vemos que todas as 
vezes que Jesus iria ensinar algo ou trazer alguma revelação, Ele começava com: “em 
verdade vos digo”. Essa expressão acompanhava sempre o Senhor, como se Ele estivesse 
dizendo que aquilo que estava falando é de total confiança. Esse título tem a ver com amém 
porque, em verdade e em verdade vos digo. Traduzindo seria, “amém e amém”. Só Jesus 
falava desse jeito, pois Ele precisava dar a última palavra, mas também a primeira. O povo 
de Deus andou 40 anos no deserto porque não deixou Deus ser o primeiro em suas vidas.  
       
III – Deus é o princípio da criação  
Quando olhamos para a Palavra de Deus e vemos que Deus criou todas as coisas, e o que 
Ele usou para criar foi a sua Palavra. Ele disse: Haja luz e houve luz. Por meio de sua palavra 
Jesus traz o novo de Deus em nossas vidas, e lembre-se que se não nascer de novo não 
pode ter comunhão com Deus. Somente por Jesus o novo de Deus chegara em nossas vidas.  
 
IV – Não usamos os recursos da Graça de Deus – Apocalipse 3:18 
Segundo o texto existe ouro refinado pelo fogo, existe colírio para os teus olhos e existe 
roupas novas. Explicando melhor o ouro refinado pelo fogo é a capacidade de passar pelas 
provas com resistência e força. Nesse tempo de pandemia a presença de Jesus nos dá ouro 
refinado pelo fogo, ele vai trazer provisão e nos tornar resilientes e fortes. O colírio tem a ver 
com a revelação de Deus então, deixe-o alcançar os teu olhos e você vai ver coisas que 
ninguém vê, como palavras e direcionamentos vindos do alto. O Senhor tem as respostas 
para as tuas dúvidas, pois Ele quer falar a teu coração.  
  
Conclusão – Você quer usar os recursos da graça de Deus? Não se tranque, comece a 
procurá-los todos os dias e você vai se tornar mais forte para vencer o pecado. Aproveite 
para orar nesse tempo de reclusão em seu lar, abrindo a porta para Jesus ser o primeiro em 
sua vida.  
  
 

 

 



35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) O que significa a expressão trancar as portas para Jesus? Como isso pode 

acontecer em nossas vidas?  

b) Como privamos a comunhão com Jesus segundo a mensagem estudada? 

 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Em todas as igrejas no livro de Apocalipse Jesus é apresentado de alguma maneira, 

cite algumas que você aprendeu? 

b) Qual atributo Jesus é apresentado em primeiro lugar no texto estudado, e o que ele 

representa?  

c) Outro atributo de Jesus é ser testemunha fiel e verdadeira. Porque Jesus iniciava 

com a expressão: “em verdade vos digo”, todas as vezes que começava a ensinar 

algo ou trazer alguma revelação?  

d) O que você entendeu sobre Deus ser o princípio da criação? 

e) Explique o que venha ser as expressões: ouro refinado no fogo e  colírio para os 

teu olhos, no texto em Apocalipse 3:18?  

 

3– Checagem 

            a) Qual são as realidades mais evidentes em sua vida hoje que fazem você trancar 

as portas para Jesus? A concreta ou a espiritual? 

 b) Jesus está em primeiro lugar em sua família e na tua vida? Então porque em várias 

situações você tem mantido as portas fechadas para o Senhor? 

 c) O que você busca em sua vida? Os recursos da graça de Deus ou se adapta 

conforme a necessidade do momento? 

 Abra a porta do teu coração e deixe Jesus ser o primeiro em tua vida e de sua família.   

15 MINUTOS  

Talvez você esteja lembrando de alguém que ficou totalmente vulnerável e trancou a muito 

tempo as postas de seu coração. O seu desafio essa semana é orar para que Deus lhe abra 

seus olhos espirituais e como o ouro refinado em fogo lhe capacite a passar pelas provas 

com resiliencia e força. É tempo de orar e ler a Palavra de Deus nesse tempo de reclusão em 

casa. 

10 MINUTOS 

Orem para que o Senhor derrame bênçãos pela família do pastor Paschoal e pela 

recuperação da irmã Cleusa. Orem para o Senhor proteger os nossos irmãos em tempo de 

pandemia. Orem pelas famílias da igreja e dos pastores. Orem pelo Brasil para que acha um 

despertamento espiritual nesse tempo de crise.  

 

 


