
 

ASSUNTO DA SEMANA: Ressurja das cinzas  

Curitiba, 24 de janeiro de 2021 

 

Objetivo do encontro: A cada dia que passa em nossas vidas precisamos entender que somos restaurados por 

meio de Jesus, basta sairmos das cinzas em que nos encontramos para a esperança que só o Senhor pode dar. 

Deus tem um plano para cada um de nós, portanto devemos busca-lo de todos o nosso coração.  

Para o líder: Quando ressurgimos das cinzas temos uma missão que é a de restaurar vidas, pois somos a 

manifestação do esplendor da glória de Deus. Líder a sua missão na célula não é de dirigir somente as reuniões, mas 

ajudar a levar a sua célula ao crescimento e multiplicação por meio da comunhão e intimidade com Deus. As pessoas 

lá fora precisam saber quem é verdadeiramente Jesus, conhecer o seu amor e seu plano de salvação.      

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Título: Sonoplastia ao vivo. 

Escolha algumas pessoas do grupo para serem sonoplastas de uma história que você vai ler, fazendo com que cada 

uma faça o som correspondente às palavras que você der uma maior entoação. Você pode criar a sua própria 

história, basta soltar a sua imaginação. Exemplo: Era um fim de tarde de quarta-feira, sou carpinteiro e terminei de 

Serrar uma Madeira. De repente soou a Sirene da fábrica, era o final do expediente. Quando sai da fábrica me 

deparei com dois Cachorros brigando. Percebi que no meio dos Cachorros havia um Gato que miava 

desesperadamente..., e assim por diante. 

 

 
1. Rompendo em fé 

2. Leia: Salmo 40, qual o versículo que mais chamou a tua atenção? 

3. Conte uma bênção da semana e vamos agradecer com orações de exaltação. 

4. Segura na mão de Deus 

 

RESUMO DA MENSAGEM: Ressurja das cinzas   

Jeremias 29:1-14 – Pr. Paschoal Piragine Jr 

INTRODUÇÃO  

As vezes em nossas vidas por causa dos problemas, das lutas e angustias criamos um ninho de nossas 

próprias cinzas e ficamos lá dentro. Precisa Deus aparecer e dar uma graça para que levantemos desse ninho de 

cinzas da nossa própria vida. Alguns não conseguem sair por causa das dores que carregam na alma por causa da 

amargura que está em seu coração, e das marcas do seu passado. Nós já estudamos sobre uma nova percepção da 

realidade para sairmos de nossas cinzas, por meio da Palavra de Deus com ações restauradoras. Outra maneira 

para ressurgirmos das cinzas é libertar a nossa amargura que nos prende ao passado, e conceder o perdão. Vamos 

continuar o estudo para curarmos essas feridas abertas que não nos deixam sair do meio das cinzas:  

Uma nova visão do futuro: Quando temos uma nova visão do futuro, ela nos permite voltar a ter esperança no meio 

das cinzas para um futuro melhor. Para que isso aconteça:  

A. Tenha fé no plano que Deus tem para você: Nunca se esqueça do que o profeta ensinou que só em 

Deus há esperança porque Ele tem um plano para a sua vida, mesmo quando as coisas não estão dando certo. Só 



Deus tem um plano, um futuro e uma esperança para você. Se apropriamos desta visão podemos sair das nossas 

cinzas, basta confiar no seu controle, Deus vai nos conduzir ao lugar que Ele planejou para nós. 

Como você identifica um novo plano de Deus para a sua vida? Dê um exemplo que aconteceu com você.   

B. Busque a Deus de todo o teu coração: Busque ao Senhor com todas as forças da sua alma. Quando 

você descobre que só Deus tem um plano, um futuro e uma esperança, vai entender a promessa de Jesus que todo 

que bate à porta será aberta, o que pede recebe e o que procura encontra. Se você crer que só Deus pode te dar um 

novo futuro, então você vai buscá-lo de todo o coração e verá as suas maravilhas.  

Descreva com um exemplo de vida cristã o momento que você buscou a Deus e Ele mudou a sua vida 

C. Tenha coragem para começar de novo: Quando seu povo estava na Babilônia, Deus pediu para que 

eles se levantassem das cinzas e com coragem começar de novo. O Senhor tinha um plano para eles e precisavam 

ter coragem e fé para recomeçar. Em sua vida Deus derramará a sua graça, mas pedirá de você coragem para 

recomeçar.  

O que você entende em ter coragem para recomeçar de novo? Que atitudes você precisa tomar? 

D. Busquem crescer: Outra atitude que Deus nos pede além da fé é busca-lo de todo o coração, tendo a 

coragem de recomeçar e um desejo inconformado por crescer. Se sentirmos conformados perdemos a perspectiva 

de novas possibilidades de Deus para nós, de novos dons, novos conhecimentos e novos trabalhos. Procure também 

crescer nos teus relacionamentos com a sua família, nos conhecimentos e habilidades.  

“Quando buscamos a Deus de todo o nosso coração e temos coragem para recomeçar, voltamos a crescer”. 

Dê um exemplo que aconteceu com você em qualquer área que seja um testemunho de uma vida cristã.  

  E. Trabalhe pela paz: A vida de todos aqueles que desejam um futuro e uma esperança é se tornarem 

trabalhadores da paz. Se você descobriu que é “só Deus” e aprendeu a buscá-lo de todo o coração, crê que Ele pode 

usá-lo como instrumento de bênção para levar a paz de Deus, tanto a inimigos como a amigos, Ele te desafia a levar 

a paz para si mesmo, para seus filhos e para todo o seu círculo de relacionamento.     

O que você entende em ser um trabalhador da paz? Como levar essa paz aos outros?  

 F. Não de ouvidos aos falsos profetas: A última atitude que Deus espera de nós é que devemos rejeitar as 

palavras dos falsos profetas. As falsas profecias geram desespero e desesperança e deixamos de ouvir o que Deus 

tem para as nossas vidas. Parem de ouvir os profetas da desesperança, pois só Deus tem um plano, um futuro e 

uma esperança para você, para seus filhos e para toda a terra.  

Como você identifica um falso profeta? Como ser um homem do Shalom de Deus? 

Conclusão: Para ressurgir das cinzas precisamos ter uma nova visão do futuro que permita ter esperança, mesmo 

em meio as cinzas, através da fé no plano que Deus tem para as nossas vidas. Seja como aquelas pessoas que já 

descobriram que só Deus tem um plano, um futuro e uma esperança porque eles buscam a Deus de todo o coração, 

alma e força. Meus queridos, tenham coragem para recomeçar de novo e isso envolve descobrir novas 

oportunidades, e desenvolver novas habilidades, superando a todas. Busquem ao Senhor, tenham coragem de 

recomeçar e crescer.   

Checagem: Qual é a tua resposta para uma nova visão de futuro que Deus tem para a sua vida? Você está 

preparado em fé, se Deus tiver um novo plano para você? Você tem buscado ao Senhor com todas as forças da sua 

alma? Você tem coragem para recomeçar e voltar a crescer? Ele te desafia a levar a paz, mas você está preparado? 

Você tem dado ouvidos aos falsos profetas?  

Ainda estamos sem as nossas reuniões de células presenciais, mas continuamos por meio de aplicativos em 

forma online. Precisamos continuar a convidar as pessoas de nosso relacionamento para acompanhar as reuniões 

que precisam ser do jeitinho de quero mais. Sejam pontuais, lembrando que devemos entrar antes do horário para 

evitar aqueles problemas corriqueiros, principalmente se houver visitantes. Não fiquem se reunindo somente no dia 

marcado para a reunião de célula, mas o líder e seus auxiliares devem se reunir em outros horários para orarem pelo 

seu crescimento e multiplicação.    

Orem pela proteção de Deus para todas as famílias da PIB em tempos de pandemia, e que elas sejam 

renovadas na fé e em seu relacionamento entre si e com Deus. Pelos enfermos da PIB que sejam curados 

fisicamente e espiritualmente. Que vidas sejam transformadas através dos cultos e programas online, que o 

evangelho de Jesus seja conhecido em todas as partes do mundo.   


