
ASSUNTO DA SEMANA: O depois do teu “MAS” é você que decide 

Curitiba, 04 de outubro de 2020 

Objetivo do encontro: Prestem muita atenção se depois que você pronunciar o “mas” para decidir 

situações em sua vida, vem expressões de fé e esperança em Deus para ter coragem de enfrentar 

os gigantes que podem aparecer a tua frente. 

Para o líder: Esse é um tópico excelente para encher a tua célula de encorajamento para tomarem 

novas frentes de evangelização e impactarem pessoas no entorno de vocês. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

O melhor está por vir!  A brincadeira consiste em um participante falar uma frase negativa e a 
pessoa que estiver ao seu lado (ou se for online o líder pode escolher alguém) deve continuar a frase 
com a conjunção “mas” e, em seguida, colocar algo que represente fé ou esperança para aquela 
situação.   

 

 
20 MINUTOS 

1. Quem dizes que eu sou.  
2. Leiam: Filipenses 4: 4-9 e reflitam na maneira como este texto fala aos seus corações? 

3. Não mais escravos:  

RESUMO DA MENSAGEM 
Pr. Nivaldo Nassiff – O QUE VEM DEPOIS DO TEU “MAS”? (Números 13 e 14) 

 
INTRODUÇÃO –Israel foi liberto por Deus da escravidão do Egito com milagres fenomenais e eles 
estavam perto da terra prometida, quando Moisés envia doze representantes, sendo um de cada 
tribo para ver o que Deus estava dando para eles. Ao voltaram, somente Calebe e Josué estavam 
cheios de fé e coragem, alegres mostrando os cachos de uvas enormes, figos, romãs, etc. e falando 
que a terra de fato manava leite e mel, entretanto os outros espias colocaram empecilhos, 
desesperança e desespero no povo, a ponto de todo o povo se rebelar contra Moisés. Vamos agora 
aprender as consequências quando depois do “mas” nós somos negativos.  
I. NOS ISENTAMOS DE RESPONSABILIDADES E PASSAMOS A ACUSAR OS OUTROS – 
Quando tomamos essa atitude nós validamos nossa irresponsabilidade e transferimos a 
responsabilidade a outros por meio de acusação para nos isentamos de tudo. 



Dê um exemplo de como pode acontecer essa isenção de responsabilidade? Você já 
transferiu ela para outra pessoa?  
 
 
III. NOS AUTOVITIMIZAMOS – quando nos fazemos de vítima transferimos aos outros as decisões 
de nossa vida e de nossas emoções, nos sentindo como que carentes de aprovação. 
Como podemos corrigir em amor, alguém que se encontra nessa posição? Cite um exemplo.  
 
IV. PERDEMOS A REALIZAÇÃO DO QUE DEUS PROMETEU PARA A NOSSA VIDA. De todos os 
que entraram no deserto, apenas dois entraram na terra prometida, Josué e Calebe. O restante 
perdeu a realização da promessa de Deus na vida deles por causa do que colocaram depois do 
“mas”. 
Como guardar o que Deus tem te prometido mesmo frente aos maiores desafios e incertezas? 
 
V. CAUSAMOS PÂNICO, PRANTO E DESESPERO ÀQUELES QUE ESTÃO NO NOSSO 
ENTORNO. A comunidade chorou e perdeu a fé em Deus por causa do que eles colocaram depois 
do “mas”. E isso pode acontecer também com as pessoas que estão à nossa volta. 
Seguindo o exemplo de Josué e Calebe que pensavam diferente. De que maneira você deve se 
posicionar nos dias atuais para responder os “mas” que aparecerem em tua frente?  
                                                                                
VI. QUEM COLOCA COISA RUIM DEPOIS DO “MAS” PROVOCA MOTIM, DIVISÃO, REBELDIA. 
Foi o que aconteceu com aquela comunidade e que pode acontecer na que estamos envolvidos. 
Houve situações em tua vida que você esteve na posição dos demais espias? Você mudou? 
Qual foi o segredo da tua mudança? Dê um testemunho em sua vida quando isso aconteceu. 
 
CONCLUSÃO – A história seria diferente se aqueles espias tivessem chegado cabisbaixos, 
apresentando os desafios e dificuldades para a conquista e depois do “mas” colocassem “olhem 
como de fato a terra mana leite e mel”, “Olhem como Deus nos libertou do Egito e nos prometeu a 
terra, e com base na promessa de Deus entremos e conquistemos o que é nosso! ”, Na tua história, 
o Senhor tem te libertado e Ele não nos dá espírito de medo e covardia, mas de coragem. Não tema 
mal algum! Eu e você somos mais que vencedores! Você precisa lembrar: 1. De quem você é filho. 2. 
Das promessas de Deus para você. 3. Você tem o poder do Espírito Santo para enfrentar tudo. Isso 
porque a tua vida vai estar em harmonia com o que saiu depois do “mas”. Se depois do “mas” você 
coloca fé e esperança em Deus, você vai ter coragem para enfrentar os gigantes que aparecerem em 
sua vida.   
 
Checagem 

a) O que você coloca depois do “mas” na vida do teu filho, esposa ou pessoas que estão à tua volta?  

b) O que você coloca depois do “mas” a respeito do teu país? Ou a respeito do teu Deus?  

 

15 MINUTOS  

No próximo dia 14 teremos duas reuniões, às 19h30 e 21h, de treinamento para que você possa se 

envolver no movimento 4K, amor em alta definição. Esse movimento é uma oportunidade para que 

como igreja possamos expressar o amor de Jesus em diferentes projetos para a nossa cidade. Que a 

sua célula possa fazer história nesse tempo. 

10 MINUTOS 



Vamos orar pelo movimento 4K que possa impactar de uma maneira poderosa através do amor de 

Jesus a nossa cidade. Vamos louvar a Deus pelos 40 anos de ministério do nosso Pr. Paschoal e 

sua família que têm sido instrumento da graça de Deus para a nossa vida, igreja e para nossa 

cidade. Vamos também apresentar a Deus os pedidos de oração da célula. 


