ASSUNTO DA SEMANA: Ressurja das cinzas 2ª parte
Curitiba, 07 de Fevereiro de 2021
Objetivo do encontro: Deus nos chama para propósitos que levam pessoas a conhecer a Jesus e a sua palavra.
Podemos escolher participar e fazer acontecer a missão que Ele está nos propondo, basta aceitar e estar disponível.
Para o líder: aproveite que estamos no começo do ano e reveja o cadastro dos membros de sua célula, inclua as
pessoas que não estão participando, convidando-as a voltar a caminhar juntos novamente. E os líderes auxiliares?
Não tem? Então também convide o pessoal para que possa estar diante desta nova missão, tanto para auxiliar na
célula quanto para estarem preparados para uma multiplicação.

10 MINUTOS - QUEBRA GELO
Vamos nos exercitar?
Prepare para passar a música “A alegria está no coração” e faça a coreografia com todos da célula, não vale ficar
sentado, todo mundo tem que participar. Se alguém já souber os gestos, peça que conduza, caso o pessoal não
saiba, verifique alguns vídeos do youtube (por exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=T1I3Ns9zvPI).

Aproveite e já emende com a exaltação na sequência.
1. Porque Ele vive https://www.youtube.com/watch?v=lzCf7JyHbPg
2. Leia: Salmo 78:1-7, qual o versículo que mais te chamou a atenção e por quê?
3. Em oração, que cada um agradeça pela semana que passou, lembrando de todas as misericórdias e graças
recebidas.
4. Oh Quão lindo esse nome é https://www.youtube.com/watch?v=jWyRrQEZ3r4

O RESUMO DA MENSAGEM: Ressurja das cinzas
I Reis 19.9,13-18 – Pr. Paschoal Piragine Jr.
INTRODUÇÃO Na continuação do estudo de “Ressurja das cinzas”, o propósito é reconhecer alguns recursos que a
Bíblia nos apresenta para que possamos ressurgir das nossas cinzas, levantar-nos do ninho de cinzas no qual às vezes
ficamos voluntariamente. Os recursos que vamos estudar, trazem uma nova missão que Deus tem para aqueles que
ainda continuam em suas cinzas:

A nova Missão nos arranca de nossas cavernas: No texto lido, vemos que Elias tinha se aninhado em um deserto e
uma caverna que representavam suas cinzas, dado o sentimento de derrota que ele sentia. O ponto decisivo na vida
de Elias foi uma nova missão que Deus lhe deu, um novo propósito específico e uma revelação quanto ao resultado
de sua antiga missão. E por que a nova missão foi tão importante para Elias?
1. Porque a nova missão só termina quando o Senhor diz que terminou (v.9 e 13). Enquanto isso não acontece,
nosso dever é cumprir o propósito de Deus, pois desistir é lutar contra Deus.
O que você entende por uma missão dada por Deus? É possível o Senhor nos dar “novas missões”?
Conte como o Senhor te revelou o momento de terminar ou continuar uma missão.
2. O Senhor não revela tudo o que acontece, nem o tempo que gastará para completar o novo trabalho, Ele dirá
quais serão seus alvos prioritários (v.15 a 17). O Senhor revela à medida que saímos da caverna e caminhamos
na direção dos alvos prioritários, crendo que Ele deu a missão e dará graça para concluí-la.
Por que Deus não nos revela como será a missão, quem participará ou como irá ocorrer?
Se você já passou por essa expectativa de esperar pela revelação do Senhor, compartilhe como foi. De que
maneira você entendeu ser a revelação do Senhor?
3. Porque a nova missão nos dá um novo sentido de valor, que o ninho consumiu (v.18). Ao sair da caverna o
Senhor nos faz entender a nova dimensão de transformação e mudança, além de nos dar graça para mudar não
só a nossa vida, mas ser uma grande benção neste mundo.
Compartilhe uma experiência em que o Senhor te entregou uma nova missão, que provocou mudanças tanto
na tua vida, como de outras pessoas.
Conclusão: A cada novo momento, coisas extraordinárias vão acontecer em sua vida, para isto basta aceitar as
missões que Deus está te dando. Hoje, o Senhor está te comissionando com uma nova missão. Deus não vai te dar o
como? Quanto tempo vai levar? Quem vai te ajudar? Você terá apenas a sua fé para aceitar e estar dentro deste
propósito que Deus está trazendo. Lembre que sua vida e missão tem valor não só para você, mas para influenciar o
mundo a sua volta.
Checagem: Deus te chama para sair de sua caverna e de seu deserto, o que falta para que você saia de seu ninho de
cinzas e aceite um novo chamado, uma nova missão?

Conhece as mensagens do dia a dia com Deus (https://pibcuritiba.org.br/2021-dia-a-dia-com-deus/)? Que tal
encaminhar para um conhecido que está precisando de um consolo ou que esteja distante de Jesus? Ou que tal
escutar as mensagens nas rádios (veja os horários no site da PIB) com alguém que esteja precisando de um renovo?
Nesta semana, teremos a conferência “Uma Só Verdade”, é a possibilidade de convidar alguém para que possa

receber as bençãos que irão acontecer.
Oremos: por cada membro da célula, pelas suas dificuldades e para que haja solução para os problemas pelos quais
estão passando; pelas famílias da célula, por sua proteção e que estejam crescendo na palavra de Deus; se conhece
alguém que está com COVID, que o Senhor esteja colocando sua mão de cura e bençãos sobre a mesma; por fim, ore
pelo nosso Brasil, para que haja um sentimento de união política e que o país possa crescer e se recuperar da
pandemia.

