
 

ASSUNTO DA SEMANA: RECURSOS ESPIRITUAIS INDISPENSÁVEIS NA CRISE! 

Curitiba, 29 de março de 2020 

 

Objetivo do encontro: Encorajar os participantes a buscar em Deus os recursos espirituais 

capazes de otimizar a postura de cada um frente aos desafios nesse tempo difícil de 

pandemia. 

 

Para o líder: Esteja atento nesse tempo de isolamento para que os membros da célula não 

estejam desconectados emocionalmente. Use as tecnologias disponíveis para que todos 

estejam incluídos nos encontros, e realize as reuniões de células.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO: BRINCADEIRA MÚSICA! 

 

Como fazer: O líder sorteia palavras ou incentiva que o próprio grupo determine uma palavra 
para que os participantes usem de sua criatividade e memória para cantarem uma música de 
louvor que tenha essa palavra.  
 

Objetivo e aplicação:  Neste momento em que discursos estão pipocando nas redes sociais, 

você escolhe a música que vai trazer para a tua vida a partir das palavras que a sociedade 
tem dirigido a você. Desespero e medo ou louvor e adoração. 
 

20 MINUTOS 
 

1. Cantarei teu amor 

2. Leia: Salmo 46 – Qual o versículo que mais falou ao seu coração? 

4. Orações frases de exaltação e agradecimento ao nosso Jesus. 

3. Te adoro meu rei 

 

  



 
 

RESUMO DA MENSAGEM – Pr. Paschoal Piragine Jr 

RECURSOS ESPIRITUAIS INDISPENSÁVEIS   

Texto: Efésios 1:17 

 

INTRODUÇÃO  

Nunca na história a humanidade passou por um tempo de incertezas como agora. Ninguém, 

em nenhum outro tempo experimentou algo semelhante. Em toda parte do globo a fragilidade 

humana está escancarada. Não existe um modelo de ação para enfrentar esse momento! 

Precisamos da intervenção do alto nos dando os recursos espirituais para não sofrermos e 

para conseguirmos vencer a crise. A atuação do Espírito Santo de Deus em nossa vida nos 

dá armas poderosas para o enfrentamento dessa situação. Estudaremos algumas delas: 

 

1. SABEDORIA – Esta é uma arma poderosa que nos dá capacidade de desenvolver 

uma vida feliz e gerir com sucesso dois aspectos em meio ao caos: 

 

1.1 Relacionamentos: precisamos de sabedoria para lidar com as nossas próprias 

fraquezas. Nesse tempo de isolamento as fraquezas nos relacionamentos de uma 

família vão eclodir, mas com a sabedoria vinda de Deus podemos reajustar e edificar 

algo mais forte e consistente. 

1.2 Finanças: é preciso discernir o que é prioridade e o que é supérfluo. É uma 

excelente oportunidade para descobrir o prazer da simplicidade. 

 

2. REVELAÇÃO: Pela perspectiva humana não existem dados suficientes para agir, 

mas a revelação de Deus orienta os próximos passos a seguir e a sabedoria de Deus 

te ajuda a gerenciar a situação. Essa revelação é o descortinar de Deus aos dados 

ocultos. Quanto mais intimidade com Deus, mais sabedoria e revelação. 

 

3. BUSCA: Precisamos tanto de sabedoria como a revelação de Deus para todas as 

dimensões da vida. Para obter sabedoria e revelação você precisa:  

3.1 Reconhecer quem você é diante d’Ele: Não podemos seguir confiando em nós 

mesmos. Precisamos reconhecer que somos humanos, pecadores e limitados para 

esse momento. Precisamos aceitar que precisamos de sabedoria e revelação do alto. 

3.2 Fazer um convite: Na mesma intensidade do nosso clamor virá a resposta do 

Senhor. Abra a porta para que o Senhor entre e transforme tua casa e tua vida. 

3.3 Entregue o controle: Quando Deus é o dono da tua família, do teu coração, dos 

teus negócios e da tua vida é possível descansar e você será sacerdote de Deus onde 

e com quem estiver. Será pastor daqueles que Deus colocou abaixo de você e algo 

novo começará a acontecer.  

CONCLUSÃO  

Nesse estudo vemos que Paulo pedia que os irmãos de Efésios recebessem sabedoria, 

conhecimento e revelação para apreciar a grandeza das bênçãos espirituais concedidas por 

Deus. Hoje você não pode perder essa oportunidade de pedir ao Senhor sabedoria divina 

nesse tempo difícil pelo qual estamos passando. Você não vai perder essa oportunidade que 

o Senhor quer te dar? 



35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  
a) O que significa ter sabedoria divina?   
b) O que você entende por revelação de Deus? 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  
      a) De que maneiras podemos mostrar essa sabedoria de Deus nos nossos 
relacionamentos?   
      b) Como agir com sabedoria divina nas dificuldades financeiras?  
      c) Como saber se as decisões a serem tomadas estão de acordo com os planos de Deus 
para a tua família? 
3– Checagem 

a) Em qual dos pontos da mensagem você percebe ter maior dificuldade em desenvolver? 
b) Você já entregou o controle da tua vida ao Senhor, e de que maneira você percebe a 
tua limitação em gerir tua vida diante da atual situação global?  
c) O que te impede de entregar “TODO O CONTROLE” da tua vida ao Senhor?  

15 MINUTOS  

É muito provável que este seja o momento mais facilitado para a propagação do evangelho, 

da esperança, da fé, da alegria e paz que só o Senhor dá. É o momento em que você tem a 

comodidade de divulgar pelas redes sociais sem poder falar frente a frente, então, não existe 

timidez ou insegurança que te impeçam de evangelizar. Basta enviar o link dos cultos, 

compartilhar mensagens e lives nas tuas redes sociais e pronto... o evangelho do Senhor 

Jesus vai se espalhar por todo lugar. Aproveite! 

10 MINUTOS 

Como igreja vamos clamar pelo sobrenatural do Senhor sobre esta terra. Que sejamos 

criativos e cheios dos recursos espirituais para este tempo. 

Oremos para que a nossa cidade seja alcançada neste tempo tão difícil. Que o Senhor 

instrumentalize pessoas para cuidar de pessoas, mesmo que à distância.  

Que nossos idosos sejam guardados pelo Senhor. 

Vamos orar pelos profissionais que não podem estar em isolamento, mas que estão frente 

ao perigo: 

 

1. Profissionais da saúde: médicos e paramédicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, 

atendentes nos hospitais, profissionais da limpeza, segurança, bombeiros, policiais, 

etc. 

2. Caminhoneiros: esse grupo de profissionais estão nas estradas sem suporte técnico 

como borracharias e oficinas, sem restaurantes para se alimentarem e expostos aos 

riscos tanto do COVID19 quanto a riscos de acidentes, num tempo em que a saúde 

está concentrada à pandemia.  

3. Trabalhadores autônomos que também movimentam a economia deste país e 

precisam sustentar sua família, sem salário fixo. 

 


