ASSUNTO DA SEMANA: Recursos para os momentos de crise - Conclusão
Curitiba, 24 de maio de 2020
Objetivo do encontro: Na mensagem de hoje vamos concluir a série de estudo a respeito dos recursos
para os momentos de crise. Momento de recordarmos com a célula o que já estudamos sobre esse
assunto e quais recursos podemos usar nos momentos de crise. Nunca esquecendo se andamos com
o Senhor podemos trazer as bênçãos que irão nos ajudar a passar as piores crises em nossas vidas.
Para o líder: Esse período em que estamos passando com incertezas e depressões é o tempo de ler
mais as escrituras sagradas e de interceder por cada membro e por cada necessidade. Faça uma escala
de orações onde cada um liga para seu irmão semanalmente, orando por seus pedidos e ajudando em
suas necessidades. Estamos em tempo de união na célula.

10 MINUTOS - QUEBRA GELO
Título: O cântico que marcou o seu dia.
Qual o cântico que retrata o momento que você está vivendo hoje? Por quê? (Ex.: rompendo em
fé. Porque eu estou vivendo um momento de conquista em minha vida). Cada pessoa deve cantar pelo
menos o início do cântico. Pode pedir a ajuda dos demais integrantes da célula quando esquecer toda
a letra.

20 MINUTOS
1. Descansando no poder de Deus – Hino 330 HCC
2. Leia o SALMO 84. Qual versículo mais chamou a tua atenção e porquê?
3. Por meio de frases faça orações de agradecimento ao Senhor por nos ter guardado em tempos de
pandemia, diga palavras de agradecimento a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos derramado.
4. Te agradeço

RESUMO DA MENSAGEM: Recursos para os momentos de crise
Texto: Hebreus 12: 26-29 - Pr. Paschoal Piragine Junior
INTRODUÇÃO
Na mensagem de hoje vamos estudar o último recurso onde aprenderemos a desenvolver em
nosso coração um espírito de louvor, adoração, gratidão e reverência.
Qual a razão para isso:
a) Temos recebido um reino inabalável: (Hebreus 12: 26-27)
A Bíblia nos ensina que o mar vai secar, a terra será abalada por seres celestiais e a natureza
e o mundo como conhecemos não existirão mais. No entanto, ainda que os céus e a terra
venham a passar há algo tremendo que nunca vai passar, Ele chama isto de Reino Inabalável
de Deus. Este Reino não é físico, mas é nossa capacidade de intimidade com Deus e de
podermos viver em comunhão com Ele no lugar da Sua presença (Lucas 17: 20). Esse Reino
está em nós ainda que em nossa volta possa estar desmoronando, mas nós somos alvo do
amor e graça do Senhor. Mesmo na maior crise deve existir em nós um espírito de louvor,
adoração, gratidão e reverência, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo pode
ser abalado, mas ninguém pode roubar de você a bênção de ter em si mesmo o Rei habitando
no seu coração, dirigindo os seus passos e sendo a Salvador em todos os dias até a eternidade
(Lucas 12:32). Cultive um espírito de gratidão olhando para o que Deus já fez e tem feito em
tua vida. Ser agradecido apazigua a alma agitada e suscita a fé e a esperança no que o Senhor
ainda fará.
b) Desenvolva um espírito de louvor e adoração: (Hebreus 12: 28-29)
Ter um espírito de adoração é saber agradecer o que Ele tem feito por nós, mas o adoramos
por quem Ele é. Adorar é reconhecer a grandeza, o poder e a natureza do nosso Senhor.
Adorar a Deus envolve conhecê-lo, ou seja, quanto mais o conhecemos, quanto mais
deixamos que a Sua palavra nos ensine, tanto mais teremos condições de adorar a Deus e ao
seu filho Jesus. Deus quer ser adorado do jeito que Ele ensina na Sua palavra: não a idolatria
e a qualquer coisa ou pessoa que se coloque como intermediário desta adoração, a não ser
Jesus. Quanto mais intimidade você tiver com Jesus, mais condição terá de adorá-lo. Estar
sempre disponível ao serviço sacerdotal usando os seus dons e talentos como expressão de
nossa adoração.
Conclusão:
Hoje o Senhor está fazendo um convite para que se torne um adorador, e o primeiro passo
para que isto aconteça é conhecer a Jesus e deixá-lo morar em seu coração. Você quer?
35 MINUTOS
1– Pergunta de descoberta (caráter geral)
a) Como recebemos um espírito de louvor e adoração?
b) Deus detesta um espírito de lamentações. O que isso quer dizer para uma vida cristã?
2– Entendimentos (pontos da mensagem)
a) Qual é a maneira como Deus quer ser adorado?
b) Devemos ser agradecido pelo que Ele tem feito por nós, mas o adoramos por quem Ele é. Que
reflexão você faz dessa afirmação?

c) Quais são os fatores que envolvem uma vida de adoração a Deus?
d) O que você entende sobre reino inabalável de Deus?
e) Segundo a Bíblia, como deve ser um espírito de louvor?
3– Checagem
a) Você tem vivido um espírito de louvor e adoração?
b) No momento de crise você se lembra do quanto Deus tem feito em sua vida?
c) Você é agradecido por tudo que o Senhor tem feito em sua vida? Você cultiva um espírito de
gratidão por tudo que tem recebido em sua vida?

15 MINUTOS
Nesse tempo em que podemos usar as redes sociais, você precisar anunciar o evangelho de salvação
de Jesus, convidando seus parentes e amigos a ouvir os programas e mensagens que a área de
comunicação dispõem consultando o site: https://www.pibcuritiba.org.br/igrejaonline2/ . Continue a
reunir as suas células por vídeo conferência nos dias das reuniões semanais de células.
Não se esqueça de reservar a sua presença nos cultos de domingo, já que devido a pandemia a lotação
máxima é 30% da capacidade do santuário. A igreja só poderá disponibilizar em torno de 800 lugares
por culto, sendo que após esse número não será permitido a entrada devido a ordem expedida pelo
governo estadual.

10 MINUTOS
Oremos pela nossa igreja nesse período de adaptação as novas regras de saúde nesse tempo de
pandemia. Oremos pelos membros da igreja quanto ao coronavírus. Oremos pelas células nesse
tempo de afastamento, para que possamos voltar mais fortes para anunciar o evangelho do Senhor
Jesus Cristo. Oremos pelos enfermos da igreja e por todas as famílias da PIB Curitiba.

