
ASSUNTO DA SEMANA: A CHAVE DOS TESOUROS DE DEUS 
Curitiba, 02 de agosto de 2020 

 
Objetivo do encontro: Conhecer o segundo tesouro que a chave do temor do Senhor abre que é a 
transformação santificadora.  
 
Para o líder: Querido líder, como você está se sentindo nesse tempo de desafios? Está bem adaptado 
com as salas de reunião online? Esteja atento as dificuldades que algum membro da célula possa ter 
em relação a essa nova ferramenta de fazer as reuniões de células.   

10 Minutos - QUEBRA GELO 
Cada participante deve contar muito rapidamente um valor de família que aprendeu de um jeito que, 
hoje ao lembrar, soa engraçado. Pode ser uma trapalhada ou uma descoberta dos pais de algo que te 
era proibido fazer. 
 

 
 
20 Minutos 
1. Que as palavras dos meus lábios. 
2. 2 Timóteo 2:1-7 
3. Como você ouve essas palavras? De que maneira isso pode se aplicar à nós nos dias de hoje? 
4. Encontra em mim. 
5. Orem pedindo ao Senhor que o Seu Santo Espírito revele aquilo que precisa ser transformado na 
nossa vida. 

 

RESUMO DA MENSAGEM – A CHAVE DOS TESOUROS DE DEUS 
(Isaías 33:2-16). Paschoal Piragine Jr 

 
Introdução  
Na semana passada vimos que o primeiro tesouro que a chave do Senhor abre, baseado na profecia 
de Isaías, é o Agir de Deus em nossa vida por meio da manifestação do Seu poder. Nesta semana 
continuamos a aprofundar o conhecimento sobre esses tesouros de Deus estudando o segundo 
tesouro que é a transformação santificadora. 
II – Transformação Santificadora (Is 33:14-16) Quando o temor do Senhor está no coração, a pessoa 
já não consegue viver do mesmo jeito e a santidade de Deus começa a ser percebida na transformação 



de sua vida, levando a sério os valores do Senhor em todas as áreas da vida. Os valores 
transformadores se destacam no versículo 15:  
 

1. Integridade a qualquer custo. Ela passa a ser a roupa de todo dia do cristão, por temer ao 
Senhor (Mt 22: 9-14).  

2. Compromisso radical com a verdade. Não cabe a mentira na vida de quem teme ao Senhor, 
pois o pai da mentira é o diabo (Jo 8:44).  

3. Só faz negócios justos, pois sabe que o Senhor julga a causa dos fracos e oprimidos.  
4. Propina jamais. Não podemos viver nos corrompendo se tememos ao Senhor e buscamos 

viver de um modo que lhe agrade. Devemos viver em santificação a todo instante em nossas 
vidas.  

5. Não aceita fazer parte do círculo de influência de quem planeja e executa o mal. Quem 
de fato teme ao Senhor busca viver de um modo que lhe agrade. Não faz parte e não é 
conivente com quem planeja o mal (I Ts 5:22). É radical em termos de santidade ao Senhor e 
Deus será o seu alicerce firme e dele virá a graça para esse estilo de vida.  

 
O que as pessoas precisam fazer hoje para viver uma transformação santificadora? 
Você pode citar um exemplo ocorrido com uma pessoa, ou mesmo com você que, após se 
encher do temor do Senhor, começou a viver esses valores transformadores evidentes em sua 
vida? 
 
Checagem 

A sua vida precisa passar por uma transformação santificadora? Você flexibiliza a verdade? Que 

valores precisam ser melhorados em sua vida?  

15 minutos 
Nesta semana, ore ao Senhor para te trazer à mente pessoas para quem Ele deseja que você faça 

uma chamada de vídeo ou envie uma mensagem. Que não seja uma chamada apenas para jogar 

conversa fora, mas que seja um tempo para ver como de fato essa pessoa está se sentindo. Com 

certeza o Senhor vai te usar como instrumento de alegria, esperança e graça! Se permita ser usado! 

10 minutos 

Nesta semana terminamos o devocional de trinta dias orando pelo Brasil, mas mesmo terminando o 

devocional, não pare de apresentar o nosso país diante do Senhor, para que o Senhor veja o coração 

de um povo arrependido, mudando comportamentos para recebermos a cura para nossa terra. 

Continuamos orando pelos enfermos e pelos que estão em risco de contaminação pelo COVID19. 

Vamos orar pelas famílias que estão tendo dificuldades em interagir nesse tempo de hiper convivência 

familiar, para que o Senhor traga harmonia a todas elas.  


