ASSUNTO DA SEMANA: Ressurja das cinzas
A nova missão restaura o propósito inicial.
Curitiba, 21 de fevereiro de 2021
Objetivo do encontro: Baseado na história de Jonas, vamos refletir com o grupo, como a nova
missão nos faz ressurgir das cinzas.
Para o líder: Esteja atento aos membros da célula que possam estar fugindo do propósito e
chamado que o Senhor tem para eles. Procure encorajá-los, caminhe junto e busque a direção de
Deus para desafiá-los a começarem o seu trabalho.

10 MINUTOS - QUEBRA GELO: MEUS GOSTOS!
Como fazer: Cada pessoa deverá falar uma coisa que goste muito de fazer e uma que não gosta.
Na sequência, a pessoa ao seu lado terá que repetir a informação que ouviu e acrescentar o que
gosta e o que não gosta. E assim por diante. O último ficará preocupado pois terá que se lembrar de
todos que o antecederam, mas você pedirá também para que o primeiro participante (que tinha
falado apenas o seu gosto/não gosto) fale a sequência de todo o grupo.
Moral: Precisamos estar atentos e envolvidos no que Deus está fazendo na terra.

20 MINUTOS
1. Eu Me Rendo - https://youtu.be/_SzVzMh7qfM
2. Leiam o Salmo 8 e reflitam no que é o simples ser humano diante da grandeza de Deus.
4. Orações de exaltação agradecendo pelas bênçãos da semana que passou.
3. Até Que Ele Venha - https://youtu.be/MNNXQDanfcU

II. A NOVA MISSÃO RESTAURA O PROPÓSITO INICIAL - Pr. Paschoal Piragine Jr
Texto: Jonas 3:1-6
INTRODUÇÃO: Dando continuidade à série de mensagens “Ressurja das Cinzas”, hoje o olhar vai
para a história do profeta Jonas, que havia se afastado do propósito de Deus para sua vida, mas que
recebe do Senhor uma nova missão.
1. POR QUE NOVA SE ERA A MESMA? (v.1-2): A nova missão dada a Jonas era a restauração do
propósito original e inicial do Senhor em sua vida. Então, podemos entender que só conseguimos
cumprir a missão e o propósito de Deus, quando nos tornamos uma nova pessoa. A graça de Deus
pode fazer alguém ressurgir das cinzas e restaurar, fazendo voltar ao propósito inicial e ainda dar um

grande desafio, mesmo a um recomissionado. Talvez isso fosse impossível aos olhos humanos, mas
Deus confiou um enorme desafio a Jonas, que agora restaurado pôde ser eficiente no seu propósito.
Como você acha que seria se você estivesse no lugar de Jonas?
Compartilhe com o grupo uma experiência em que você se sentiu chamado por Deus para
uma missão, e num primeiro momento resistiu, mas depois foi restaurado e pôde obedecer.
2. POR QUE ELE DÁ UM DESAFIO DESSES A ALGUÉM QUE FALHOU? (v.2-6)
Muitas vezes nos achamos incapazes e impotentes para o propósito que Deus quer realizar através
de nós, especialmente quando estamos aninhados em nossas cinzas, mas a graça de Deus é o
recurso que mais necessitamos. Se já fomos alvos da sua graça, então temos capacidade para ser
uma bênção. Não fuja do desafio de Deus e, se já fugiu, deixe-o levantá-lo das cinzas. Use a graça
que Ele lhe deu e cumpra sua missão, mostrando as marcas do amor e poder transformador do
Senhor em sua vida e na vida dos outros.
Qual é o teu testemunho de experiência com essa graça de Deus?
Conte uma situação em que você pôde ser benção na vida de alguém para mostrar que a
graça de Deus está disponível a todos, assim como foi com você.
Conclusão: Quando ressurgimos de nossas cinzas e testemunhamos da misericórdia de Deus,
aquilo que antes era marca da desgraça, se transforma em instrumento da graça de Deus para
outros. É Deus quem nos dá uma nova missão e nos chama ao ministério da reconciliação.
Checagem: a) Do que você está fugindo? b) O que te falta para deixar que a graça de Deus
transforme a tua vida, e você vá obedecer ao que Ele já te chamou para fazer? c) Se o Senhor te deu
uma nova missão de restaurar as coisas que destruiu, as pessoas que machucou e os locais que
abandonou, aproveite essa mesma missão que o Senhor lhe deu e veja-a como a grande segunda

chance.
15 MINUTOS
A pandemia ainda não acabou, então você pode continuar usando os recursos das redes sociais
para mostrar a graça e o amor de Jesus para pessoas do seu meio social. Foque nos que estão
adoentados ou carentes de cuidado emocional. Pode ser uma chamada de voz ou de vídeo. Pode
ser deixar uma mensagem escrita ou cartão na caixa do correio, mas fale do amor de Jesus. Se
envolva com pessoas, ande com alguém, cuide de alguém, participe da restauração de Deus na vida

de alguém.
10 MINUTOS
1. Vamos orar pelos enfermos do corpo e da alma para que a cura do Senhor os alcances.
2. Vamos interceder pelo nosso país para que haja arrependimento, mudanças e o Senhor cure
nossa nação.
3. Vamos continuar orando pela irmã Cleusa e pelo Pr. Paschoal que lhe sejam renovadas as
forças.
4. Mesmo em tempo de pandemia, vamos orar pelas multiplicações de células.
5. Oremos por nossos filhos que estão iniciando mais um ano escolar, principalmente se for
aulas presenciais.
6. Oremos pelas famílias enlutadas da igreja para que o nosso Senhor conforte os seus
corações.

