ASSUNTO DA SEMANA: A GLÓRIA DO SENHOR VOLTOU
Curitiba, 11 de outubro de 2020
Objetivo do encontro: Ezequiel em suas profecias vem mostrar o que pode acontecer quando
permitimos que a glória do Senhor volte a habitar no meio de nós.
Para o líder: Querido líder, neste tempo de distanciamento social incentive sua célula a buscar mais
de Deus, que a Gloria de Deus encha os lares, que os problemas de relacionamento sejam sarados
através do comprometimento de cada um com Deus.

10 Minutos - QUEBRA GELO
Peça que cada participante da célula conte o que Deus fez em sua vida neste tempo de pandemia,
onde pode perceber o Seu agir trazendo cura, restauração e transformação.

20 Minutos
1. A Ele a Glória...
2. Leiam Salmos 19. Qual o versículo falou mais ao teu coração?
3. Orações de gratidão ao Senhor.
4. Tu somente é Deus...

RESUMO DA MENSAGEM – A GLÓRIA DO SENHOR VOLTOU
Ezequiel 34-38 – Pr Pascoal Piragine Jr
Introdução: O livro de Ezequiel pode ser dividido em duas partes distintas, a primeira até o capítulo
34, quando a Glória do Senhor se afasta de seu povo por causa dos seus pecados e da sua teimosia,
e a segunda quando ele profetiza mensagens de esperança para quando a glória do Senhor voltar a
habitar no meio do seu povo. Quais são e que significado tem essas promessas proféticas?

I. O IMPOSSÍVEL DE SE RESTAURAR SERÁ RESTAURADO: Ez 34-37
A primeira promessa profética feita por Ezequiel, era que se o povo permitisse que a glória do
Senhor voltasse a habitar no meio deles, o impossível de se restaurar seria restaurado. Neste contexto
o que era impossível de se restaurar era a nação de Israel. Eles tinham sido espalhados pelo mundo,
as terras que possuíam agora estavam sendo dominadas por outros povos. O cenário era de total
impossibilidade de restauração. Mas a profecia era, que se a glória de Deus pudesse habitar
novamente entre o seu povo, mesmo que eles parecessem um campo de batalha cujo os mortos não
foram enterrados, os ossos tivessem sido desconjuntados pelos animais e secos ao sol, mesmo assim
o Senhor era poderoso o suficiente para ressuscitar e restaurar a nação. Para isso acontecer; Ele

disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do
SENHOR. A glória do Senhor só pode voltar se aprendermos a ouvir a voz do Senhor e permitir que
Ele restaure a nossa vida. É interessante perceber que estes eram os pensamentos dos homens
daquela época quando ouviram esta promessa profética. Foi por isso que o Senhor mandou o seu
profeta afirmar: Mas para isto acontecer é preciso que você permita que a glória do Senhor habite em
você. É preciso que você se lance aos seus pés, que sua vida seja entregue a Ele controlada pelo Seu
Espírito Santo, pois só quando a glória do Senhor volta as coisas assim acontecem.
Você já conheceu alguém que experimentou algo que era impossível de ser restaurado e Deus
restaurou na sua história? Compartilhe.
Qual o tipo de fé que faz a glória do Senhor se afastar de nós? Dê exemplos.

II. O INIMIGO É DERROTADO: Ez 38-39
A segunda promessa profética para quando a glória do Senhor volta a habitar em meio ao seu
povo é que o inimigo será derrotado. Em Ez 38-39 ele profetiza coisas que tem a ver com os finais dos
tempos, as batalhas cuja vitória não se dará por exércitos humanos, mas pela intervenção de Deus
para a grande derrota do inimigo. Quando a glória do Senhor habita no meio do seu povo, o inimigo é
derrotado. Seus ataques para fazer-nos desacreditar no amor de Deus por nós, são opressões, as
vezes são possessões, portas que abrimos e uma área de nossa vida (se não a vida toda) é controlada
por ele. E para este tipo de batalha não há força humana que possa nos dar a vitória, só poderão ser
vencidas pelo Senhor em nós, pois o inimigo precisa ser vencido. Chega de andar sozinho! Deixe
Jesus transformar e restaurar a sua vida
Quais os tipos de ataques que o inimigo pode fazer contra o povo de Deus? Se você tiver uma
experiência pela qual o inimigo foi vencido, testemunhe hoje.
O que precisa ser feito para que uma vida possa ser restaurada pelo Senhor? Como se dá esse
processo?
CHECAGEM
Deus quer fazer algo tremendo nessa terra, se você quer fazer parte, o que falta para dar o primeiro
passo? O que na sua vida precisa mudar para estar no centro da vontade de Deus?
Quais são os inimigos da sua vida que o Senhor precisa derrotar? Você está disposta a tomar tal
atitude?

15 minutos
Vamos participar do TÉLOS Workshop: como todos nós podemos ser missionários agora? O que eu
preciso saber para dar os primeiros passos para me engajar com missões integralmente?
Aproveite os dons, talentos e bens que Deus te deu para abençoar pessoas e levar a palavra do
Evangelho, pessoas podem ser impactadas por este ato de amor a seguirem a Cristo. Lembrem-se da
reunião dos influenciadores para o movimento 4 K no dia 14/10 as 19:30 hs ou 21 horas pelo Zoom.

10 minutos

Vamos orar pelo movimento 4K que possa impactar de uma maneira poderosa através do
amor de Jesus a nossa cidade. Vamos orar pelos que estão sofrendo nesta pandemia com
doenças, desemprego, depressão, para as famílias com dificuldade de relacionamento
encontrarem conforto e solução dos seus problemas em Deus.

