
 

ASSUNTO DA SEMANA: Estou Sofrendo. 

Curitiba, 12 de julho de 2020 

 

Objetivo do encontro: Refletir sobre quando a frustração deixa de ser obstáculo, com o 

orgulho sendo vencido pela entrega ao Senhor, e aprendemos a viver a alegria da esperança 

que não nos decepciona, então estamos preparados para o próximo passo: se reinventar 

para continuar a caminhada de fé. 

 

Para o líder: Estimule constantemente os membros da célula a participarem dos encontros, 

mesmo que virtualmente. Encoraje para que estejam participando dos cultos e dos ministérios 

online, não somente vendo as sessões gravadas, mas para que tenham a sensação da 

continuidade na participação das atividades da igreja e dos ministérios. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Você conhece o seu irmão na célula?  

Material: Papel e caneta/lápis  

Objetivo e aplicação: Líder peça para o pessoal pegar o material, diga o nome de um dos 

participantes (você sorteando) para cada outro, se houver visitantes atribua o nome de quem 

convidou e vice-versa. Veja se todos ficaram com o nome de outra pessoa, peça que 

escrevam quanto da pessoa que receberam, qual a cor que acredita que seja a mais 

preferida, um hobbie/atividade que a pessoa sempre comenta ou que aparentemente ela mais 

gosta de fazer, qual a profissão da pessoa e um nome familiar (de seus familiares/parentes 

ou mesmo do seu pet/animalzinho de estimação). O objetivo é vermos o quanto conhecemos 

das pessoas que estão na célula, as quais compartilhamos muito de nossas vidas. 

20 MINUTOS 

1. Que segurança sou de Jesus 

2. Leia o Eclesiastes 3. Qual o versículo que mais tem chamado a tua atenção e por que? 

3. Exaltemos por todas as bençãos que Deus lhe trouxe durante a semana através de orações 

frases. 

4. Jesus em Tua presença   



RESUMO DA MENSAGEM: Estou Sofrendo 

Texto: Jó 26-31 - Pr. Paschoal Piragine Junior 

INTRODUÇÃO  

Continuamos a explorar as respostas de Deus a angústia na vida de Jó sobre “A vida não é 

nada do que sonhei” (Jó 29:18-20). Outros personagens bíblicos vivenciaram essa angústia. 

Então estamos preparados para o próximo passo, se reinventar em meio ao novo que nos 

cerca. Foi assim com: 

 

I.  Ezequiel (Ez 1:1-3): De sacerdote a exilado, teve que se adaptar em uma terra 

com línguas, cultura, costumes e valores diferentes. Deus transforma Ezequiel em 

profeta. Com a ajuda de Deus, ele teve que se reinventar e entender que Deus 

não precisava de um templo para se manifestar em glória. A reinvenção começa 

por essa capacidade de discernir a espiritualidade de modo ampliado, de um Deus 

que nos visita, fala, abre os céus e se revela. Quando Deus começa a trabalhar 

em nossa vida, passamos a nos reinventar e somos desafiados a uma releitura de 

nossos métodos e estratégias; a sair da prostração e entrar na ação (Ez 2:1-2), 

pois não há como se reinventar prostrado, é preciso estar de pé na força que vem 

de Deus. Ninguém se reinventa se não for alguém cheio de fé. 

 

II. Davi (I Sm 17: 49-51): Quando cremos em Deus, teremos sempre um propósito 

maior e melhor, pela qual a nossa fé levará a alcançarmos e concretizarmos. 

Como o pequeno Davi, ninguém cria que pudesse derrotar o gigante Golias, então 

precisamos de uma releitura e compreensão para o que entendemos ser sucesso, 

força, estratégia, missão e fé. 

 

III. Paulo (At 16:6-10): Mesmo quando já temos tudo programado, tudo pode falhar 

e mudar. Com Paulo por duas vezes o Senhor frustrou seus planos, para que ele 

pudesse se dirigir ao lugar da vontade de Deus. Portas fechadas não são 

necessariamente uma frustração, mas prenúncios de uma revelação maior, de 

algo que não estamos querendo ver.  

 

IV. Igreja de Jerusalém - o Senhor teve de permitir uma grande perseguição para 

que ela começasse a fazer o que Jesus havia pedido: pregar o evangelho a todas 

as pessoas de todos os povos e no mundo inteiro. 

 

Conclusão: Hoje o Senhor quer ajudar você a se reinventar, para isto é necessário que 

amplie a sua capacidade de entender a sua espiritualidade e fé, que faça uma releitura de 

suas armas e estratégias, que as portas abertas e fechadas são controladas por Deus, 

aprendendo a ser flexível para todas as situações.  Você está pronto a tomar uma decisão de 

permitir que o Senhor faça uma reinvenção de você mesmo? 

 

 

 

 

 



35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) O que fazemos quando a vida que imaginávamos não existe mais ou não se tornou 

aquilo que desejávamos?  

b) Que lição você descobriu nesse estudo para vencer as suas frustações e se reinventar? 

 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) O que é reinventar? Porque devemos nos reinventar em alguns momentos da vida? 

b) O que é prostração? Como saímos da prostração para a ação? 

c) Porque os paradigmas antigos nos dominam? Como quebrá-los?  

 

3– Checagem 

a) Como você se vê hoje? Prostrado? Caído, deitado ou de Pé?  

b) A fé que você possui hoje é a mesma de antes da pandemia?  

c) O quê é necessário para que você possa se reinventar? 

15 MINUTOS  

Com as proibições de abertura de comércio, fechamento de serviços como: academias e 

salões de beleza, bloqueios de parques e locais de passeio, muitas pessoas estão entrando 

em depressão pela falta da vida social. Que tal entrarmos em contato por whatsapp, 

videoconferência ou simplesmente ligando, com aquelas pessoas que você conhece e sabe 

que estão suscetíveis a isto? Que tal uma conversa e uma oração? Seja um missionário pela 

internet, abrace virtualmente estas pessoas neste momento de isolamento e distanciamento 

social.   

10 MINUTOS 

Oremos pelos nossos voluntários dos diversos ministérios, para que não contraiam o COVID 

e possam estar ajudando aqueles que tanto necessitam neste momento de pandemia. 

Oremos pelos micros, pequenos empresários e os informais que tem passado tempos difíceis 

em trazer o seu sustento para casa, que Deus possa suprir todas as necessidades e/ou 

operar por meio de irmãos para o socorro necessário. 

Oremos pelas escolas particulares, professores, auxiliares e todos funcionários que apoiam 

pois, muitos alunos estão sendo transferidos para o sistema público, o que tem gerado 

dificuldades e desemprego. 


