
ASSUNTO DA SEMANA: A GLÓRIA DO SENHOR VOLTOU. 

Curitiba, 18 de outubro de 2020. 

Objetivo do encontro: Entender a verdadeira adoração e a verdadeira santidade.  
 
Para o líder: Esse é um bom momento para incentivar a célula a entender que a verdadeira 
adoração é muito mais que música e musicais que tocam nossas emoções. Que 
santificação é muito mais que liturgia ou comportamentos aprovados.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Este quebra-gelo é muito simples. Você estabelece uma ordem e cada um vai contar uma 
parte de uma história. A primeira pessoa começa, conta um pouco da história e pede para 
outra pessoa continuar. Essa outra pessoa continua um pouco e pede para uma terceira 
pessoa continuar, até que todos tenham falado e a última pessoa deve dar um fim para a 
história.  

 
 

20 MINUTOS 

1. Vim para adorar-te 

2. Leia: Salmo119: 121-128 

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

4. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação. 
5. Em Fervente Oração 

RESUMO DA MENSAGEM - Paschoal Piragine Jr 
A Glória do Senhor Voltou! Ezequiel 40 a 43  

 

INTRODUÇÃO: Continuando o estudo sobre a mensagem de Deus para Ezequiel, vimos 
que o Senhor faz promessas proféticas para quando a Sua glória voltar: 
 
III. A VERDADEIRA ADORAÇÃO É RESTAURADA (CAP 40 a 43): A grande lição deste 
texto é que quando a glória de Deus volta ao meio do seu povo a verdadeira adoração é 
restaurada. A verdadeira adoração é uma reação à revelação da presença de Deus em nós. 
Adoração não é liturgia, entretenimento, nem religiosidade, lugar, estilo de música ou 
tradição. Adoração é entrega, quebrantamento, percepção da presença do Espírito Santo, 

resposta de um coração flexível ao leve toque do Senhor em nossa alma. A verdadeira 

adoração é um estilo de vida contagiante. 
O que você entendeu sobre a verdadeira adoração a Deus?  
O que pode impedir a manifestação da glória de Deus na vida de alguém? 



De um testemunho sobre um estilo de vida que mostre a verdadeira adoração. 
  
IV. A SANTIDADE PASSA SER BUSCADA (CAP 40-43): Quando a santificação vai 
tomando forma no meio do povo, alguns processos são revelados. A idolatria e 
profanação são banidos do meio do povo (43:7-12). Não há como Senhor permanecer 
em nós, no templo do nosso coração se não estivermos dispostos a fazer uma limpeza 
radical. Tudo que toma o lugar do Senhor ou o entristece precisa ser banido. O santíssimo 
é reconhecido (43:12). Não podemos tratar a santidade de Deus como algo relativo. Deus 
é absoluto! Quando a glória do Senhor chega, uma santa reverência cheia de temor precisa 
transparecer em nós. O sacerdote ensina a discernir o puro do impuro (44:23). Se a 
glória do Senhor se afasta, duas coisas acontecem quanto ao ensino da palavra de Deus: 1. 
Surgem profetas e mestres que ensinam ao povo a lei do Senhor, porém esse ensino não 
promove compromisso nem mudança, sendo apenas vozes de uma teologia ou 
religiosidade que faz com que o santo e o impuro pareçam tão próximos que as pessoas 
não conseguem diferenciar.  2. O ensino, a adoração, o culto e a fé não se convertem em 
estilo de vida e entrega até a morte, mas mero meio de entretenimento. Os detalhes são 
levados à sério (43:10-11) isso nos diz que os detalhes da palavra e da vontade de Deus 
são parte integrante da sua santidade e se queremos refletir Sua glória, até os detalhes da 
Sua vontade precisam ser levados a sério. Hoje o Senhor o convida a fazer entregas, a 
discernir o santo do profano, o puro do impuro. Hoje o Senhor o convoca a ter um 
compromisso com esta palavra.  
Como discernir o puro do impuro na vida cristã? 
O que seria de nossa história se todo nosso viver fosse marcado pela santidade?  
Você conhece a história de alguém que influencia pessoas pela sua vida de 
santidade? 
 

CHECAGEM: O que está te impedindo de viver a verdadeira adoração? O que está 

tomando o lugar do templo de Deus na tua alma? Que detalhes você tem ignorado nesse 

processo de busca pela santidade? 

15 MINUTOS  

Queremos te desafiar a apresentar o evangelho demonstrando a graça na prática sem 
flexibilizar os valores do Reino. Acreditamos na soberania do Espírito Santo e ao falarmos 
em nome de Deus não temos o direito de “flexibilizar” Sua verdade. Ao postar mensagens 
nas redes sociais, lembre-se também de ali praticar a verdadeira adoração e buscar a 
santificação. Mais importante que postar anedotas, ou polarização de divergências é 
apresentar a mensagem do evangelho. Outra ação importante é baixar o aplicativo Pib 
Curitiba 4k para que você e sua célula possam participar ativamente neste movimento de 
generosidade e evangelismo. 
 

10 MINUTOS 

Orem para que todo o embaraço que nos prende ao mal deste mundo seja solto e que 
sejamos livres para o verdadeiro louvor e vivermos de forma correta e sábia em nome de 
Jesus. Orem pelos seus filhos. Que saibam que são abençoados. Que milagres do Senhor 
aconteçam e que sejam cheios do Espírito Santo.   


