ASSUNTO DA SEMANA: Recursos que Deus nos dá em tempos de crises.
Curitiba, 19 de abril de 2020
Objetivo do encontro: Mostrar que Deus já nos deixou recursos para superarmos quaisquer crises
pelo que estamos passando e pelas quais virão, e que a graça de Deus estará sempre presente, mas
que devemos estar abertos para ver todos os sinais e testemunhos que estão vindo. Que os nossos
olhos possam estar atentos a quaisquer situações que Deus esteja nos colocando e preparando.
Para o líder: Recorde os membros da igreja, para que se lembrem de apoiá-la com seus dízimos e
ofertas neste momento tão importante e difícil. Influenciem aos visitantes ativos ou entre em contato
com aqueles que participaram em algum momento, para estarem em contato pela célula virtual ou
pelos encontros dos diversos ministérios que estão on-line pela igreja.

10 MINUTOS - QUEBRA GELO
Como fazer: Vamos nos conhecer mais um pouco?
Objetivo e aplicação: Peça que cada um fale de seus avós e que comente o que estas pessoas
significam ou significaram em suas vidas. Caso não tenha conhecido os avós, peça que fale de alguém
que considera como se fosse um avozinho(a). Qual a admiração que possui e o que recebeu como
testemunho, ou uma recordação, ou algo que você traz por toda a vida. O objetivo é compartilharmos
um pouquinho de nós e do que somos, para termos efetivamente a sensação que não estamos
sozinhos, mas apenas separados fisicamente, além de estarmos compartilhando cada vez mais um
pouco da nossa vida.

20 MINUTOS
1. Seja engrandecido,
2. Leia o SALMO 40, e diga qual versículo chamou mais a sua atenção.
3. Vamos orar com frases de exaltação para que o Senhor guarde o povo brasileiro, para que essa
pandemia acabe e todos possam voltar a vida normal. Lembrem-se das células, agradecendo as
bênçãos que estão vindo por cada canal on-line, gravação ou mensagem enviada.
4 Deus cuidará de ti

RESUMO DA MENSAGEM: Recursos que Deus nos dá em tempos de crises
Texto: Hebreus 12 - Pr. Paschoal Piragine Junior
INTRODUÇÃO
Nesta mensagem, o pastor Paschoal continua os estudos dos recursos que Deus nos dá. No livro de
Hebreus (recomenda-se ler o capítulo 11 e 12 inteiros, para entender o contexto desta palavra),
podemos ver que há uma série de recursos que Deus já colocou em nós e que já fazem parte da nossa
vida, contudo devemos descobrir e aplicar no nosso dia-a-dia, para enfrentarmos as crises que vão
surgindo, como desta pandemia.
O autor de hebreus escreveu o livro para comunidades que estavam enfrentando lutas, perseguições,
sofrimentos e até expectativas quanto a um martírio por serem cristãos. O objetivo era que fossem
desafiados pelo poder de Deus, com estes recursos da Graça, para que permanecessem firmes em
Jesus e encontrassem as forças necessárias ao enfrentamento do tempo em que viviam.
A mensagem, então, é de como aprendermos a usar os recursos que Deus já nos deu, a fim de
passarmos pelos enfrentamentos do nosso momento de vida, sendo eles:
a) Testemunho dos que nos precederam em nossa caminhada de fé, em meio as lutas e aos
sofrimentos (Hebreus 12:1a)
Se olharmos com atenção ao nosso redor, perceberemos que Deus já colocou testemunhas
que abençoam a nossa vida com seus exemplos e que nos capacitam para o enfrentamento
dos problemas que estamos vivendo. Deus sempre colocará pessoas para o testemunho de
Sua Graça. Muitas delas já estão no nosso dia-a-dia e podem passar desapercebidas, mas são
fontes de inspiração para transformar toda a nossa história. Muitas destas, sempre dão o
testemunho que nos enfrentamentos mais difíceis, basta crer e ter a coragem inspirada em
Jesus, para seguirmos em frente, direcionando-nos a depender de Deus em todos os
momentos.
b) Aprender a deixar o que atrapalha a nossa jornada à vitória (Hebreus 12: 1b)
Se quisermos vencer a corrida desta vida, precisamos deixar para traz os pesos que muitas
vezes levamos e que já não fazem parte do momento que estamos vivendo, como as dores do
passado, mas estão lá na nossa bagagem emocional como verdadeiras tralhas que só
atrapalham nossa jornada. Podem ser medos latentes, e métodos que precisam ser
reinventados e que somente poderão ser vencidos com a ajuda de Jesus em nossa vida. Então
precisamos deixar sentimentos e problemas que nos amarram e não nos impedem de seguir
em frente. É essencial ouvir o Senhor, para sabermos o que levar e usar, de tudo que
aprendemos e tivemos de testemunho.
Conclusão:
No meio desta crise Deus colocou pessoas e histórias, que são fontes de carinho e através dos quais
Ele mostra o que vai fazer. Neste momento de angústia, pare um pouco e olhe para estes testemunhos
e observe o que Deus está te mostrando, aquilo que Ele está preparando. Para chegar ao final desta
corrida é necessário identificar o que temos como tralhas de vida e que não são necessariamente
pecados, mas que não têm mais sentido carregar, pois só atrapalham o nosso caminhar. Neste
momento precisamos reavaliar tudo aquilo que é necessário para nós, sejam nossos comportamentos,
métodos ou jeito de viver. Deixe a sua vida ser inspirada pela graça de Deus, permita que Ele faça uma

limpeza na mesma. Assim de fato, haverá um entendimento do que é necessário efetivamente para
sua vida e para poder vencer quaisquer crises pela qual passará.
35 MINUTOS
1– Pergunta de descoberta (caráter geral)
a) O que você entende por recursos que Deus nos dá?
b) Você se lembra de alguma pessoa que te inspirou em sua vida para enfrentar as lutas? Você
pode dizer por quê?
2– Entendimentos (pontos da mensagem)
a) Se já temos recursos dentro de nós, você consegue identificar um recurso em você e que
precisaria ser melhorado para ser utilizado no reino de Deus?
b) O que você entendeu sobre pesos desnecessários que estamos carregando?
c) Quais são os pesos interiores e exteriores que estamos carregando? De exemplos bíblico e atuais
em sua vida.
3– Checagem
a) Como uma reflexão para a nossa jornada, você já deixou para trás os pesos que está carregando?
b) Se ainda existem pesos ou tralhas na sua bagagem, quais são os pesos que você precisa deixar
para traz hoje?
c) De que maneira você está sendo ou se permitindo ser uma testemunha para outras pessoas?

15 MINUTOS
Que tal mandar uma mensagem bíblica sua, falada por você (não encaminhe as que recebe, mas se
inspire e faça a sua), para aquela pessoa que Deus está te chamando para evangelizar ou que já está
sendo evangelizada por você? Lembre-se que agora temos plantões pastorais por WhatsApp, onde se
depararam com pessoas que estejam precisando de uma palavra de fé. Indiquem aos amigos e
conhecidos que eles podem receber essa palavra de socorro de irmãos e pastores da igreja, pelo
99202-6601. Não se esqueça que você também é ferramenta e fonte de evangelização.

10 MINUTOS
Oremos pela área de comunicação da Igreja, para que Deus esteja dando direcionamento e sabedoria,
neste momento que os canais de comunicação são muito importantes para os cultos, ministérios e
células, além de evangelização.
Oremos pelos profissionais de Informática que estão trabalhando sob pressão, abençoando a colegas
que se mantém trabalhando em casa. Oremos para que Deus traga uma cura, um processo de
recuperação desta doença, por intermédio dos cientistas e médicos que estão estudando este vírus.

