ASSUNTO DA SEMANA: RECOMEÇAR SEM RETROCEDER!
Curitiba, 31 de maio de 2020.
Objetivo do encontro: Refletir com o grupo que nesse tempo que a vida começa aos poucos
a voltar à normalidade, é momento de tomar cuidados não apenas com os riscos biológicos,
mas também com nossa confiança, perseverança e fé capaz de avançar e agradar ao Senhor.
Para o líder: Motive os participantes da tua célula a se envolver de todas as maneiras
possíveis, para isso garanta um clima de companheirismo, alegria e comunhão entre os
membros. Distribuindo tarefas e responsabilidades entre os membros você facilita esse
envolvimento e vai treinando novos líderes com os mesmos princípios e valores.

10 MINUTOS - QUEBRA GELO – História Maluca
Desenvolvimento: Estabeleça uma ordem para cada um contar parte de uma história. A
primeira pessoa conta um pouco da história e pede para outra pessoa continuar. Essa pessoa
continua um pouco e pede para uma terceira pessoa continuar, até que todos tenham falado
e a última pessoa dê o gran finale para a história. Se preferir você pode dar uma palavra
aleatória para cada um encaixar na sua parte da história.

20 MINUTOS
1. Cantarei teu amor.
2. Leiam juntos Salmos 16
3. O que este salmo te traz à mente? Como é render o teu futuro ao Senhor?
4. Eu me rendo.

RESUMO DA MENSAGEM - Pr. Marcílio de Oliveira
RECOMEÇAR SEM RETROCEDER! Hebreus 10:35-39
Este é um tempo ímpar e temos falado que nunca houve uma pandemia como essa.
Nunca imaginamos a possibilidade do confinamento, perdendo a liberdade de ir e vir para
trabalhar, ver parentes e amigos ou até dar um simples abraço e beijo. Mas também não
imaginamos que de repente poderíamos começar a voltar e viver de novo a alegria de estar
perto, de cultuar junto, etc., mas este é também um tempo de desafios de adaptação,
perguntas, insegurança...um tempo de cuidados e de reflexões! O autor da carta aos hebreus
nos fala nesse texto dos cuidados espirituais que devemos ter para viver os desafios deste
tempo.
I. O CUIDADO DA CONFIANÇA (Hb. 10:35)
A confiança aqui nesse texto pode ser traduzida por coragem, que os crentes hebreus
precisavam pelas perseguições e ameaças que viviam. Nós também precisamos ter coragem
e confiança de que com Ele passaremos pelos problemas que este tempo nos apresenta. E
experimentaremos a recompensa da vida em comunhão com o Espírito Santo que nos
direciona, protege e consola; a recompensa da esperança no Senhor que nos garante que o
choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã; e a recompensa da vida no céu
depois da volta do Senhor Jesus, pois Deus recompensa aquele que confia nele! Precisamos
crer em Deus independente das circunstancias. Em tudo, recomece confiando no Senhor em
tempos de insegurança.
II. PERSEVERE EM FAZER A VONTADE DE DEUS (Hb 10:36)
Perseverar é ter paciência, firmeza e constância e não voltar atrás. Cuide de sua
mente para que você seja perseverante e alcance as promessas de Deus. Sem perseverança
e constância, não teremos um verdadeiro relacionamento com o Senhor e não saberemos
como nos manter firmes diante dos problemas para cumprir a vontade dele para a nossa vida.
Conheça o Senhor e a sua palavra. Ela revela sua vontade e suas promessas para nós! Não
abra mão do que o Senhor tem prometido a você. Na nossa vida nos somos provados
constantemente. Vamos prosseguir ou parar? Mantenha o foco e persevere!
III. VIVA UMA FÉ QUE AVANÇA PARA AGRADAR A DEUS (Hb 10:37-38)
Deus se agrada daquele que tem fé. E o texto apresenta dois tipos de pessoas: os
que retrocedem e os que avançam! Retrocedem os que tem fé na economia, na política, no
presidente ou em si mesmo. E quando tudo isso é abalado, perdem a fé e se perdem na vida!
Já os que tem sua fé em Deus, diante dos desafios e problemas, se aproximam do Pai,
aprendem novas lições e avançam para um futuro melhor com a benção de Deus! Cuidado
para não retroceder para a vida que você levava antes da crise da pandemia começar.
Cuidado para que as novas liberdades, não te deslumbrem a ponto de você se afastar do
Senhor. Quem mantem a fé no Senhor, jamais retrocede! Mesmo em tempos de incertezas,
escolha fazer dele a certeza que você precisa para viver!
CONCLUSÃO
Neste tempo, tome a decisão de não voltar atrás! Abandone os velhos maus hábitos
da vida. Abrace uma confiança e coragem, de perseverar e depositar sua fé apenas no
Senhor! Ele tem as respostas, a direção e a benção que você precisa.
35 MINUTOS
1– Pergunta de descoberta (caráter geral)
a) Quais os cuidados de fé que devemos ter? Cite exemplos desses cuidados que
impactaram a tua vida cristã.
b) Que cuidados desses apontados na mensagem vocês percebem na vida uns dos
outros, na célula?
2– Entendimentos (pontos da mensagem)

a) O que você entendeu sobre recomeçar confiando no Senhor, em tempos de
insegurança?
b) Em nossa vida somos provados como cristãos. O que você diria para uma pessoa
sobre prosseguir ou parar?
c) Quais os cuidados que devemos ter para não retroceder fé?
d) Cite uma situação em tua vida em que você não retrocedeu na fé para agradar a
Deus.
3– Checagem
a) Quais dos três cuidados apresentados na mensagem te parece mais difícil
desenvolver?
b) Você está usando esse momento de crise para agradar a Deus?
c) Como você tem investido na tua vida de fé para se encontrar com o Senhor quando
Ele voltar?

15 MINUTOS
Ninguém sabe ainda o impacto que esta pandemia causou na igreja em todo o mundo,
mas por certo serão impactos positivos. Temos fé que o reino de Deus avançou. A igreja
somos nós e precisamos ter expectativas. Expectativas geram experiências. Peça para que
cada participante descreva qual é sua expectativa para a igreja de Jesus nos próximos 5
anos. Registrem, orem e já comecem a traçar planos de ação para que a igreja avance com
a atitude de cada um e para que todos esses sonhos descritos comecem a acontecer

10 MINUTOS
Vamos orar...
1. Pelas expectativas apresentadas por cada participante da célula.
2. Pelo retorno dos cultos que possa haver edificação, cuidado de cada um,
compreensão de todos com as determinações para a prevenção.
3. Pelos infectados com COVID e suas famílias.
4. Pelos enfermos que precisam dos serviços médicos em um tempo tão arriscado.
5. Pelos pedidos de sua célula. Pelos enfermos de nossa igreja.

