
ASSUNTO DA SEMANA:  
SÉRIE–A CHAVE DOS TESOUROS DE DEUS – SABEDORIA DO ALTO 

Curitiba, 16 de Agosto de 2020 
 

Objetivo do encontro: Meditar nas duas chaves que o temor do Senhor abre: sabedoria do 
alto e salvação eterna.  
Para o líder: Esse é um bom momento para incentivar a célula a investir em evangelização 
pessoal. O isolamento não anula a comunicação, que é o caminho alcançar pessoas para 
Jesus. Se no teu grupo também tem alguém que ainda não se decidiu por Jesus, aproveite 
esta semana para retomar esse ponto com essa pessoa.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Neste quebra-gelo você pede que cada pessoa descreva Sabedoria com apenas uma 
palavra. Após todos falarem você pede que cada pessoa descreva o motivo de ter escolhido 
aquela palavra. A dica para esse quebra-gelo é pedir que as pessoas não usem as mesmas 
palavras, isso vai fazer com que as respostas fiquem mais interessantes. A ideia desse 
quebra-gelo é mostrar que Jesus é tudo isso e muito mais por nós. 
 

 
20 MINUTOS 

1. Em Espírito, em Verdade... 

2. Leia: Salmo 142 

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

4. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação. 
5. Quem Deus libertar.... 

RESUMO DA MENSAGEM – SABEDORIA DO ALTO – Is 33:6 
Paschoal Piragine Jr 

Introdução  
Continuando a mensagem sobre a chave dos tesouros de Deus vamos estudar a “sabedoria do 
alto” e a “salvação eterna”. 
3. Sabedoria do Alto (Pv 9:10): é a capacidade que Deus nos dá para aprender a viver bem 
e feliz em toda e qualquer situação da vida, aplicando os ensinamentos ao nosso dia a dia é 
a “Arte de Viver”. Quando olho para a vida de muitos cristãos, tenho percebido quanto falta 
desta sabedoria. Pois muitos dele ainda não aprenderam:   



a)  A se relacionar com as pessoas mais significativas de sua vida: Simplesmente porque 
não são capazes de fazer as leituras certas dos fatos e sentimentos. E o pior é que não são 
capazes de discernir as consequências de suas ações. A sabedoria do alto só pode nos ser 
dada quando o temor do Senhor e o conhecimento da pessoa do Deus que tememos, 
comandam o nosso ser.  
O que seria se todo nosso viver fosse marcado pela sabedoria do alto?  
De que maneira isso é possível? 
 
b) Que Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está 
escondido, seja bom, seja mau (Ec 12:12-14): Conhecimento é muito diferente de 
sabedoria. Para viver bem requer uma habilidade de discernimento, maturidade e capacidade 
para discernir os ataques de Satanás, que só poderão ser vencidos no poder de Jesus. Você 
e eu precisamos de sabedoria para todas as áreas da vida, e o Senhor a dá porque ele quer 
repartir a sua natureza com os que o temem. 
Compartilhe uma situação de vida em que você pode ter falhado na sabedoria.  
Que atitude tomaria agora depois de ter estudado essa mensagem?  
 
4. Salvação eterna: Continuando a ler a profecia em: Is 33:17-18, 20-21, 23-24, vemos que 
ela fala do Reino eterno do Messias, e no juízo final alguns serão condenados e outros serão 
salvos. O ensino continua em Mt 13:40-43, 49-50, Mt 25:41, Mc 9:44, 2 Ts 1:6-10, Hb 10:26-
27, 2 Pe 3:5-7, Ap 20:10-15, onde resumindo a base desde juízo é ter o seu nome no livro da 
vida, algo que só Jesus pode fazer por nós. Há uma salvação eterna. Há um lugar para você 
no reino de Deus pois o amor dEle preparou para você, mas depende de você o assumir este 
lugar ou não.        
Descreva o que representa para um crente o temor do Senhor, a reverência e a fé como 
chaves que abrem o nosso coração para abandonar o que é errado e assumir a Palavra 
de Deus. Pode dar um testemunho de fé como conseguiu essa entrega total e absoluta 
a Jesus. 
 
CHECAGEM  
De que maneira você tem buscado sabedoria de Deus para cumprir a sua missão? De onde 
tem vindo sua sabedoria? Como você aceitou essa salvação eterna? 

15 MINUTOS  

Neste tempo de confinamento e quarentena para alguns, queremos desafiar cada participante 

a demonstrar na prática a sabedoria de Deus nas redes sociais. Ao postar mensagens nas 

redes sociais, sempre lembrar de buscar a sabedoria de Deus a cada mensagem postada. 

Mais importante que a polarização de divergências é apresentar a mensagem do evangelho.  

10 MINUTOS 

Orem para que todo o embaraço que nos prende ao mal deste mundo seja solto e que 

sejamos livres para viver de forma correta e sábia em nome de Jesus.  

Que todo o embaraço que impede nossa nação de ser o que o Senhor planejou seja liberado.   

Agradeçam a Deus pelos curados e recuperados da COVID–19, alcançados pelo milagre do 

Senhor. 


