
ASSUNTO DA SEMANA: A CHAVE DOS TESOUROS DE DEUS 

Curitiba, 26 de julho de 2020 

Objetivo do encontro: Refletir sobre a chave dos tesouros de Deus e como, por meio dela, 
alcançamos as bênçãos diante dos desafios que se impõe em nossa vida. 

Para o líder: Em Apocalipse aprendemos com João quem tem essa chave, “Estas são as palavras 

daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o 

que ele fecha ninguém pode abrir”. Tenha isso como lição em sua célula.  

10 Minutos - QUEBRA GELO 

Um dos objetivos das Células é o de fazer com que os seus membros se conheçam mais e melhor. 
Nesse sentido, vai aí, uma boa pergunta: “Qual é o fato a seu respeito que a maioria dos membros da 
Célula provavelmente não saiba? ” 
 

 
 

20 Minutos 

1. Tesouro 

2. Leia: II Pedro 1: 2-11  

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

4. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação. 
5. Te louvarei  

RESUMO DA MENSAGEM – A CHAVE DOS TESOUROS DE DEUS   
(Isaías 33:2-6). Paschoal Piragine Jr 

 
Introdução  
 
Para conhecermos essa profecia do profeta Isaías, temos que conhecer o seu contexto para que 
possamos responder uma série de perguntas que vem a nossa mente: de quem ele está falando? Em 
que circunstâncias? E qual a aplicação para nós hoje? Ela foi escrita nos dias do rei Ezequias quando 



Judá estava enfrentando uma das maiores ameaças. O profeta pediu para que o povo não fizesse 
aliança com o Egito, mas o rei Ezequias não obedeceu e depositou a sua confiança no inimigo (II Rs 
18: 14-15). O objetivo desse estudo é aprender a usar a chave diante dos desafios e responder as 
seguintes perguntas: 
 
I – Que chave é esta? Temor do Senhor? (Is 33: 6).  O conceito de Temor do Senhor envolve desde 
o sentimento emocional de medo diante do poder e grandeza de Deus, passando pela reverência, 
adoração a Ele como Senhor, até a mudança de vida em respeito à integridade e santidade de Deus. 
O povo de Judá usou as suas armas para resolver os seus problemas (Is 33: 7-9). Durante 40 anos o 
povo fechou os seus ouvidos a mensagem de Isaías, até que ele trouxe um ultimato de Deus: confiem 
e obedeçam ao Senhor que Ele vai dar o tesouro que vocês precisam. O profeta Isaías saiu e foi orar 
no templo (Is 33: 2–4) e o rei Ezequias, aguardou no templo até que o Senhor o respondesse. A 
resposta veio por meio do profeta: Espere no Senhor e veja o milagre que Ele fará.   
Quantas vezes você se perdeu no tempo de sua vida, simplesmente porque confiou em seus 
métodos humanos, estratégias e articulações? Compartilhe uma experiência vivida. 
 
II – Que tesouros são estes?  O primeiro tesouro é o agir de Deus em nossas vidas por meio das 
manifestações do seu poder. A pergunta que vinha ao coração do povo de Judá era: Como vencer 
esse grande exército? Deus responde por meio de Isaías que o seu poder é maior do que a maior 
arma do inimigo e esse será derrotado (Is 33: 10-13). Os despojos que ficaram para o povo eram tantos 
que até os aleijados receberam o seu quinhão (Isaías 33: 23b). Que maravilhosa lição aprendemos 
quando usamos a chave do Temor do Senhor e os nossos temores e aflições, passam ser de 
responsabilidade de Deus (Sl 91: 14-16).     
Você já se sentiu acuado como o povo de Judá?  

Conte uma experiência onde o agir de Deus mudou a sua vida? 

 

Checagem 

  

Você já passou por um período onde procurou resolver seus problemas do seu jeito? O que te impedia 
de escutar a voz de Deus? Quando Deus agiu, o que aconteceu com esse problema?  
Por meio de um testemunho, responda as perguntas acima, e conte o que aconteceu quando 
buscou a graça e o poder de Deus. 

15 minutos 
Estamos vivendo um tempo de isolamento, principalmente nas igrejas por questão de saúde, mas isso 

não significa distanciamento do Reino de Deus. Temos a mídia para reunirmos com nossos irmãos, 

pois o mais importante é levarmos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo a todas as partes. Temos o 

exemplo dos cultos da PIB Curitiba que estão alcançando outras partes do mundo. Porque não 

convidar um parente ou amigo para assistir os encontros online de sua célula? 

10 minutos 

Oremos a Deus para que nos dê força e sabedoria para vencermos esse período difícil de afastamento 

social, principalmente dos nossos irmãos da igreja. Oremos pelas famílias que perderam os seus entes 

queridos para a COVID 19, para que Deus conforte os seus corações. Quanto aos enfermos da igreja 

que o Senhor leve a cura e o restabelecimento de sua saúde. 


