
ASSUNTO DA SEMANA: UM OLHAR DE ESPERANÇA 
Curitiba, 31 de janeiro de 2021 

 
Objetivo do encontro: Que este ano tenhamos mais da presença de Deus, mais intimidade em 
oração e na Palavra, que tenhamos desejos de buscar a vontade de Deus para nossa vida, com 
entrega e santidade. 

Para o líder: Que em 2021 você direcione a sua célula a um crescimento de vida cristã para que a 
vontade de Deus seja feita. Que sejamos despertados para a importância de viver e levar Palavra de 
Deus, e seus princípios para um mundo que cada dia mais distorce a verdade do evangelho de 

Cristo.   
Duas verdades e uma inverdade  
Peça que um dos participantes pense em um acontecimento interessante da sua vida, coisas 
estranhas, gostos, viagens etc. Depois deve dizer duas verdades e elaborar uma situação ou gosto 
que não seja verdadeiro. Todo o grupo tentará descobrir quais são as verdades e qual é a inverdade. 
No fim, o participante explicará qual é a mentira. 

Aplicação Bíblica: Efésios 4:25 ("deixem a mentira e falem a verdade com o seu próximo..."). A 
segunda abordagem é sobre a mentira: seguimos ao Deus que é a Verdade (João 14:6). Quando 
vivemos uma vida de mentiras estamos adotando um outro pai (João 8:44). 
 

 
20 Minutos 

1. Descansarei  
2. Leiam: Salmos 62 - Qual versículo tocou o seu coração e por que? 
3. Orações de exaltação e agradecimento pela semana que passou. 

4. Creio que tu és a cura 

RESUMO DA MENSAGEM – UM OLHAR DE ESPERANÇA 

Isaías 26:8 – Pr. Daniel Torres 

Introdução: Já aconteceu de Deus falar com você em um versículo da Bíblia e dizer que aquele 

verso te ajudará a manter-se focado, durante uma fase ou um ano de sua vida? Lendo Isaias 26.8, 

vejo que é a Palavra de Deus para este ano em minha vida, para me ajudar a crescer em intimidade 

com Deus, ter mais da presença de Deus, mais intimidade em oração e na Palavra, mais entrega e 

santidade. Vamos olhar para este verso por duas perspectivas: Já – presente: ainda não – futuro e 

Paradigma teológico sobre o Reino de Deus:   já, mas ainda não (I Co 13: 9-12). O Reino de Deus 

tem uma característica interessante. Ele chegou quando Jesus veio ao mundo, e continua presente 

através do trabalho do Espírito Santo. Mas, somente estará completo no final dos tempos, quando 

a vontade de Deus será feita em todos os lugares e por todas as pessoas. 

1. Já – Presente: Integridade e Perseverança:  1 Pedro 1: 3-9 

Lemos no texto: “Seguir o caminho das Tuas leis”, como se a Lei de Deus, os juízos de Deus, Sua 
palavra formassem um caminho em que devemos trilhar! O livro “O Peregrino” de John Bunyan 
(1698), é uma das melhores alegorias que conheço sobre a vida cristã, que retrata a história de um 
homem chamado “Cristão” em sua peregrinação para a cidade celestial. Cristão tinha uma trilha a 



seguir que o poderia guiar até a cidade celestial. Todas as vezes que Cristão pegava um atalho ou 
saia da trilha por algum motivo, ele se perdia na jornada. Essa situação em alguns momentos, te 
levará a remar contra a maré ou andar por um caminho mais difícil. Somos chamados a viver como 
cidadãos do Reino de Deus, em meio a uma cultura que reflete outros valores e prioridades. Além de 
sermos cidadãos brasileiros, nossa identidade foi marcada como cidadãos do Reino de Deus (Mt 6: 
10).  
No local de seu relacionamento (família, trabalho, amigos) você é chamado a viver com os 

valores e prioridades do Reino de Deus. Você flexibiliza os valores do Reino conforme a 

situação e o local onde se encontra? O que isso pode te levar em tua jornada?  

 

2. Ainda não: Fé e esperança: Apocalipse 1: 7-8 

Esta expectativa do futuro glorioso com Deus deve nos motivar a dar cada passo na presença Dele. 

É o brilho do amanhã iluminando a escuridão dos nossos dias. A igreja cristã do 1º século estava 

passando por uma das perseguições mais severas da história do cristianismo, mas continuou firme. 

No livro de Apocalipse o Senhor Jesus se revela a João e se apresenta como o Deus vitorioso. 

Hebreus nos inspira a correr a corrida da fé com os olhos fixos em Jesus e na eternidade. Na cena 

de o peregrino, nas montanhas aprazíveis o personagem Cristão chega a um lugar onde é possível 

ver pelo telescópio os portões da cidade celestial. Esta visão de um futuro glorioso juntamente com a 

acolhida e encorajamentos renovaram as forças de Cristão para a jornada. 

A visão de um futuro glorioso renovou as forças do Cristão para a jornada até alcançar a 

eternidade com Deus. Nos dias atuais que obstáculos podem impedir você de ter essa visão 

de um futuro glorioso? Conte um testemunho de quando essa visão interrompeu a sua visão.  

 

3. Desejar a presença de Deus: Isaias 26: 8b   

Podemos dizer que este texto traduz o que acontece no coração de uma pessoa que se converte. 

Jesus se torna o maior desejo de sua alma e coração. É um milagre do Espírito Santo que nenhuma 

pessoa pode gerar no coração humano. Nós compartilhamos a mensagem de Jesus, e o Espírito 

Santo opera este milagre convencendo a pessoa do pecado, da justiça e do juízo (João 16: 7-11). Na 

história do peregrino, vemos que Cristão morava na cidade da perdição e de repente, por um livro 

que estava lendo (a Bíblia), ele percebe que carregava um fardo insuportável em suas costas e que 

precisava fugir da cidade da perdição rumo a cidade celestial. Orientado por um homem chamado 

Evangelista ele encontra a porta estreita, o que para mim é uma das cenas mais bonitas do livro. Ele 

chega à cruz onde o fardo sai das suas costas, ele recebe novas roupas e o encorajamento de anjos 

para seguir em sua jornada. 

Quando demonstramos valor pela presença de Deus em qualquer área de nossa vida? Dê 

testemunhos de situações vividas onde você sentiu a presença de Deus que te trouxe a paz. 

CHECAGEM 

Você tem seguido pela trilha proposta por Deus para a sua vida? Você tem se comportado como um 

cidadão do Reino de Deus ou se adapta conforme o local que se encontra? Como está a sua visão 

para as coisas espirituais? Você tem buscado a presença de Deus sempre em tua vida?  

Lembrar a célula que a igreja continua com o projeto 4K – O amor em alta definição, assim como o 
apoio aos missionários e as ações evangelísticas para alcançar os não convertidos nos mais 
diversos lugares em nossa cidade, no Brasil e no mundo. Como está o planejamento das células 
para 2021? Vamos ganhar o Brasil para Cristo? 
Orar pelos pedidos individuais, pelos nossos líderes e governantes, pelos doentes, pelos que estão 
sofrendo emocionalmente com esta pandemia. Que Deus tenha misericórdia e nos traga cura e paz. 
Orar por nossas células e as multiplicações que irão acontecer em 2021. 


