
ASSUNTO DA SEMANA: AS RIQUEZAS DA NOSSA GLORIOSA HERANÇA 

Curitiba, 05 de abril de 2020 

Objetivo do encontro: Aprender a discernir as riquezas da gloriosa herança que Deus tem 

preparado para nós na eternidade.  

Para o líder: Líder, neste momento difícil pelo qual estamos passando é importante reforçar 

comportamentos positivos, leitura da palavra de Deus, fortalecer a comunicação entre os 

membros da célula e saber das necessidades uns dos outros. O exercício do amor e 

solidariedade para com todos fará com que estes momentos difíceis não sejam tão pesados, 

mas possam ser usados para Glória de Deus.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Objetivo: SEM VISAO E IMPOSIVEL CHEGAR AOS PROPOSITOS DE DEUS. 

Material usado: Uma folha de papel e caneta 

Desenvolvimento: Peça que os participantes peguem uma folha em branco e caneta, que 
fechem os olhos e que cada um deles desenhe uma parte do rosto que você vai determinar, 
exemplo - um desenha os olhos, outro a boca, outro as orelhas, depende de quantos 
participantes tiverem, peça que desenhem todos os membros do rosto. Depois peça que 
virem a folha e abram os olhos e desenhem o que foi desenhado de olhos fechados. Então 
compare os desenhos, a diferença de com ou sem visão, com certeza o desenho sem visão 
ficou todo imperfeito.  

Aplicação: Você traz para o mundo espiritual, que sem visão e conhecimento de Deus sua 

vida vai ser sempre imperfeita. Quanto mais intimidade e conhecimento de Deus melhor será 

sua vida. Líder deixe Deus te usar para fazer as comparações. 

 

 
20 MINUTOS 

1. Tu és Fiel 

2. Leia: Salmo 139 

3. Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e por que? 

4. Façam orações frases de agradecimento e exaltação. 
5. Águas purificadoras 



RESUMO DA MENSAGEM -  Pr. Paschoal Piragine Jr. 
Série – Recursos Espirituais Indispensáveis – Efésios 1: 17-23 

 
Introdução  

Dando continuidade na mensagem sobre os recursos espirituais indispensáveis para 

a sua vida espiritual nestes tempos de crise, medo e incerteza, veja os recursos que Jesus 

colocou a nossa disposição: O primeiro recurso que Jesus coloca a nossa disposição é a 

atuação do Espírito Santo em nós nos dando duas armas poderosas: a sabedoria e a 

revelação que somente iremos conseguir por meio da intimidade com Jesus. O segundo 

recurso que Jesus quer colocar a nossa disposição são os olhos iluminados. Em meio aos 

momentos de crise as vezes só percebemos escuridão, e para enfrentarmos uma escuridão 

como esta e outras que talvez estejamos vivendo, somente Jesus pode iluminar os nossos 

olhos. Para que que isso aconteça os versículos do texto nos falam de 3 graças. A primeira 

é que Deus ilumina os nossos olhos com esperança, mas não é uma esperança vazia, 

infundada de quem diz paz, quando não há paz, mas é a esperança conectada a um propósito 

e uma missão. A segunda graça de Jesus que ilumina os nossos olhos é a grandeza do seu 

poder agindo a nosso favor. Continuaremos essa mensagem na terceira graça de Jesus: 

As Riquezas da nossa gloriosa herança:  

A terceira graça de Jesus que ilumina os nossos olhos é quando podemos discernir 

as riquezas da gloriosa herança que ele tem preparado para nós. O apóstolo Paulo estava 

preso e acorrentado aos guardas romanos e num lugar cheio de abatimento, mas ele na 

verdade estava cheio de alegria, esperança e fé ao ponto de orar pelo avivamento no meio 

dos efésios (Efésios 1:18). Paulo pediu para que o Senhor retire as travas dos olhos 

espirituais para que eles vejam as riquezas da glória de sua herança nos santos. Em Co 15: 

19, Paulo escreveu porque ele pediu para que Jesus retira-se as travas dos olhos espirituais 

dessa igreja em Éfeso. Em Rm 8: 8 e 2 Co 4: 17-18 vemos que só na perspectiva da 

eternidade podemos entender os sofrimentos desta vida. A vida tem nos ensinado que nossas 

metas e alvos definem nossas atitudes e disposição mental. Assim se a sua perspectiva de 

vida termina quando esta vida termina, então a sua meta será apenas desfrutar o melhor que 

possa, sem levar em conta o futuro, a eternidade, o seu encontro com Deus Todo Poderoso 

no juízo final. Agora se você é capaz de ver mais longe, e tem a certeza que só Jesus pode 

te dar a vida eterna e o céu, então nada vai tirar a sua alegria pois você sabe que a sua 

herança não é os seus bens materiais, e sim o que Jesus tem preparado para você na vida 

eterna e esse ninguém poderá roubá-la.  

Vivemos em plena pandemia do coronavírus que está matando milhares no mundo 

todo, e tudo isso nos ensina que somos mortais. Viver esta vida na fé e na esperança das 

promessas de Jesus, faz com que toda a tribulação na perspectiva da eternidade seja breve 

e todo o seu peso seja leve, porque somos ricos da graça e temos uma herança que não 

pode ser comprometida, pois temos a proteção do Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim 

confundimos a sabedoria dos sábios deste mundo com uma fé simples e uma segurança 

inabalável. Viver na perspectiva da eternidade faz com que tenhamos visão de futuro, fé para 

cada enfrentamento que nem a morte pode nos separar do que Ele preparou para nós. 

Depender d’Ele todo o tempo e caminhando na fé, enfrentamos com coragem os 

momentâneos tempos difíceis e, quando chegarmos ao limite de nossa vida, temos a certeza 

da vida eterna. 

Conclusão 

Jesus quer iluminar os seus olhos com a esperança da sua vocação em Cristo, com 

seu incomparável poder que nos é dado pela certeza da nossa herança em Cristo Jesus. 

Você quer deixar Jesus iluminar os seus olhos? 



 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) Qual é a nossa herança gloriosa em Jesus? Cite exemplos do que você imagina 

que ela seja.  

b) O que você descobriu sobre sabedoria e revelação no texto da mensagem que 

estamos estudando desde domingo passado? Cite exemplos de personagens da 

Bíblia. 

c) Como conseguimos perder a perspectiva do significado do eterno em nossas vidas? 

O que impede os nossos olhos de vê-la.    

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Porque Paulo afirma que se temos esperança em Cristo só para esta vida, somos 

os mais infelizes dos homens? 

b) Lendo essa afirmação: A vida tem nos ensinado que nossas metas e alvos definem 

as nossas atitudes e disposição mental. O que isso tem a ver com a sua perspectiva 

de vida? Cite exemplos. 

c) Quando sua perspectiva de vida e seu olhar estão em Jesus e na eternidade, nada 

pode tirar sua alegria e a tribulação se torna leve. Como explicar isso? 

3– Checagem 

  Neste momento de crise mundial, onde está a sua dependência e esperança? 

Como tem agido nesses momentos difíceis? Você tem deixado Jesus iluminar os seus 

olhos? A esperança da vocação em Cristo, o Seu incomparável poder, a eternidade 

que nos é dada pela certeza da nossa herança em Cristo, tudo isso tem sido uma 

direção na sua vida? Olhe o futuro com fé, pois Jesus tem uma herança para você.  

15 MINUTOS  

A solução está nas mãos de Jesus para este momento que estamos passando. Jesus é mais 

poderoso que a morte. Ele tem nas mãos a chave da vida e da morte. A confiança nas 

promessas e no poder de Jesus é algo que sempre tem que encher nosso coração. Quantas 

coisas você olha à sua volta e parece que estão perdidas? Com Jesus nada está perdido. 

Aquilo que todos dizem – “Já acabou, já morreu – na ótica Dele é tão diferente! Tudo na vida 

é como termina. É o que conta: “Não temas, crê somente”. Por isso, no meio da crise, a fé 

tem que sobrepor as emoções. O grande inimigo da fé não é a razão, mas nossas emoções, 

não permita ser dominado pelas suas emoções, mas sim pela fé em Jesus e o que Ele nos 

ensina. Leve esta palavra de encorajamento aos que estão sofrendo nesta pandemia. 

Oremos por este momento que o mundo está passando. Que Deus estenda sua boa mão 

sobre cada um, consolando os aflitos, os que perderam entes queridos, os que estão doentes, 

os que estão passando dificuldades financeira. Pelos governantes das nações, que Deus dê 

sabedoria. Que Deus nos fortaleça e avive todos os dias a nossa fé. 


