
ASSUNTO DA SEMANA: RECURSOS PARA OS MOMENTOS DE CRISE III 

Curitiba, 26 abril de 2020. 

 

Objetivo do encontro: Continuar aprofundando o conhecimento de todos os recursos para 

enfrentarmos qualquer crise momentânea que o Senhor já deixou registrado na Sua palavra 

e que estão disponíveis a todos nós. Desafiar cada participante a buscar com interesse a 

graça de Jesus. 

 

Para o líder: Antes da quarentena podíamos estar juntos com a célula em diversos eventos 

na igreja e acompanhar de perto o crescimento espiritual de cada um. Como isso não é 

possível no momento, se faz necessário checar individualmente como todos estão na sua 

disciplina no tempo com Deus. Ligue, envie mensagens ou faça vídeo chamada para 

averiguar termômetro espiritual de cada integrante da sua célula. 

 10 MINUTOS - QUEBRA GELO - Minha história na quarentena em 1 minuto 

Desenvolvimento: Os participantes da célula deverão falar em um minuto (rigorosamente 
cronometrado pelo líder) como tem sido sua rotina na quarentena. O que vai tornar a história 
ainda mais interessante é que o líder deverá após uns 20 segundos de história inserir uma 
palavra aleatória e o narrador deverá incluir essa palavra na sua história. Por exemplo, sapato 
furado, vestido rasgado...   
Conclusão: Como é difícil manter o foco quando algo que a gente não imagina, interfere na 
nossa história.  
 

 
 

20 MINUTOS 

1. Lugar Secreto. 

2. Leiam juntos Salmos 121 
3. Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e por quê? 
4. Olho para os montes. 

 
 
 
 
 
 
 



RESUMO DA MENSAGEM -  Pr. Paschoal Piragine Jr 
RECURSOS PARA OS MOMENTOS DE CRISE – Hebreus 12 

 
No capítulo 12 da carta aos Hebreus, já estudamos três recursos para os momentos 

de crise. O primeiro foi o testemunho daqueles que enfrentaram as crises. No segundo 
recurso aprendemos a deixar as tralhas e pecados que atrapalham a nossa jornada de 
fé. Já o terceiro recurso nos ensinou a perseverar acreditando que a batalha será 
vencida no nome de Jesus. Na mensagem de hoje vamos estudar outros recursos que 
nos ajudam a crescer em tempos de crise.  

 
4. FOCO (Hb. 12:2) 

Para ser vitorioso este é um recurso indispensável. Sem foco é muito mais difícil 
alcançar os objetivos. Muitas vezes se perde a corrida, porque o foco está no lugar 
errado. Só venceremos a crise, se o nosso foco está em Jesus. Se o teu foco estiver em 
Cristo você vai aprender a ouvir a sua voz, seus olhos enxergaram por meio da fé, portas 
trancadas serão abertas e milagres acontecerão, pois só através Dele e de mais 
ninguém é que podemos ser abençoados. Jesus mesmo nos ensinou assim em João 
15:5b “porque sem mim vocês não podem fazer nada.” Lembra-se do episódio em que 
Pedro perdeu o foco em jesus e afundou no mar. Chega de afundar em sua jornada de 
vida, fixe seus olhos no Mestre.  
 
5.  A DISCIPLINA DAS DIFICULDADES (Hb 12: 4-11)  
O quinto recurso que o texto apresenta são as dificuldades que aparecem em nossas 
vidas, pois dificuldades são recursos que o Senhor permite para nossa mudança e 
crescimento de fé. Tudo depende da maneira como você vai enxerga-la. Elas podem te 
motivar ou te desanimar. Se as dificuldades forem vistas como disciplinas que estão nos 
ajudando a sermos mais fortes, devemos enfrentar esses desafios com fé, cheios de 
esperança e repletos do amor do Pai. O propósito de Deus é usar as dificuldades para 
o nosso crescimento, como se fosse um preparador físico que se preocupa com o seu 
atleta e deseja a sua vitória. Não existe um campeão que não tenha passado pela 
disciplina do treinamento com dificuldades crescentes. Quando você aceita a disciplina 
do Senhor em meio as lutas, você vai perceber o seu amor do Pai a motivá-lo, instruí-
lo, aperfeiçoá-lo e no final sairá ainda mais fortalecido. Mude a tua percepção e faça de 
Jesus o seu coaching (treinador).  
 
6. TRACE CAMINHOS RETOS (Hb 12:13) 
Se queremos encontrar vitória em meio as dificuldades, precisamos traçar caminhos 
retos. Esta é uma das primeiras lições que aprendemos, tanto na geometria quanto na 
física: que o caminho mais curto entre dois pontos é uma linha reta. Com Deus não é 
diferente! Não se pode flexibilizar valores! Por isso é preciso ter muito cuidado com os 
atalhos que nos levam a fazer acordos que desagradam a Deus, perdendo com isso as 
bênçãos.  O Senhor encobre uma multidão de pecados daqueles que se arrependem, 
mas o Senhor revela uma multidão de pecados daquele que endurece o seu coração. 
Nossos pecados trazem prejuízos não só para nós como para as outras pessoas por 
nossa causa. Nossas atitudes podem ao invés de ajudar podem prejudicar nossos filhos, 
as pessoas amadas, e até outros que se escandalizaram e até perderam a fé por nossa 
causa. Trace caminhos retos que podem ser imitados por outros. Caminhos que 
glorificam a Deus e refletem o teu compromisso com Jesus. 
 

 

 



35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

 a) O que você descobriu nessa mensagem que irá te ajudar nos momentos de crise? 

b) Em cima dessa descoberta, trace um paralelo com um episódio pelo qual passou 

em sua vida.  

c) Qual dos recursos aprendidos, em função do período de pandemia, que mais 

chamou a tua atenção e trouxe esperança de vitória? Cite um exemplo.   

 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) O que você entende nas atuais circunstâncias sobre desvio do foco nas pessoas? 

b) O que representa para um cristão um treinamento para vencer as dificuldades? 

Quais seriam os equipamentos usados nos treinamentos? 

c) O que você entendeu sobre traçar caminhos retos e evitar sempre os atalhos em 

sua vida cristã? Cite exemplos. 

d) É difícil para você enxergar uma dificuldade como uma disciplina de mudança e 

crescimento de sua fé? O que atrapalha a tua visão espiritual? 

 

3– Checagem 

a) De que maneira você está enxergando as dificuldades pelas quais está passando? 

b) Que tipo de influência você é? O que você acha que a tua família está vendo em 

você? 

c) Tem gente sendo curada ao teu lado ou adoecendo? 

15 MINUTOS  

Talvez você tenha usado das redes sociais para falar de Jesus aos teus seguidores. E isso é 

ótimo! No entanto, talvez o evangelismo esteja carente na tua própria casa com teus amados 

pais, esposa, esposo, irmãos ou teus filhos que não estão vendo o amor de Jesus através da 

tua vida. Se for esse o caso, aproxime-os de você. Reconheça tuas falhas e dificuldades e 

procure corrigi-las a partir de hoje para que eles possam ver Jesus através da tua vida.  

10 MINUTOS 

Quais os motivos de oração da tua célula? Compartilhem e anotem para estarem orando uns 

pelos outros durante esta semana. Use as redes sociais para passar os pedidos de oração 

de sua célula.  

Vamos orar pelo nosso país e pelas autoridades para que o Senhor tenha liberdade de dirigir 

esta nação. 

Vamos pedir ao Senhor ainda mais criatividade para todos que somos igreja, para que nesse 

tempo o evangelho seja espalhado numa velocidade absurda, e que o Reino de Deus cresça 

e pessoas sejam visitadas pelo Espírito Santo em suas casas, e ocorra transformação de 

vidas.   


