
 

ASSUNTO DA SEMANA: Para onde iremos nós? 
Curitiba, 28 de fevereiro de 2021 

 
Objetivo do encontro: Firmar nosso olhar no alvo final, entender que não podemos nos deixar 
influenciar pelas circunstâncias, mas estarmos atentos para o direcionamento de Deus para onde ir. 
 

Para o líder: Pode ser que você esteja cansado ou talvez, algum membro da célula esteja 

desanimando. Esse é o momento de motivar o grupo e encorajá-lo a continuarem firmes rumo à vida 

eterna. 

 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO – Eu posso ir junto? 

Como fazer: Inicie contando uma historinha como por exemplo, “Eu vou para a ilha e vou levar comigo 
uma bicicleta…o que é que vai levar? ” Cada participante terá que descobrir a regra, que só entra na ilha 
quem levar algo ou alguém que comece com a primeira letra do nome da pessoa que está respondendo. 
Aqueles que forem acertando, não devem revelar para o vizinho. É importante que cada um perceba 
qual é a regra.  
Moral: quando entendemos e conhecemos o que precisamos para chegar ao destino, podemos ter foco 
e ser vitoriosos. 

 

 

20 MINUTOS 

1. Para Onde Eu Irei? - https://youtu.be/Va8srvjwgAA  
2. Leiam o Salmo 3 e reflitam em cada versículo sobre ter o Senhor como nosso escudo. Dê o seu 
testemunho sobre o que representou um versículo para você.   
3. Façam orações de exaltação apresentando sua mente e coração ao Senhor para que Ele tenha 
liberdade de trabalhar e ajuda-los a segui-lo em total dependência.  
4. O Nosso General É Cristo! - https://youtu.be/JgX5ccXNtAU  

 

RESUMO DA MENSAGEM: PARA ONDE IREMOS NÓS? - Pr. Paschoal Piragine Jr 
Texto: João 6: 68-69 

 
INTRODUÇÃO: O contexto desse trecho diz respeito a uma multidão seguindo a Jesus com uma 
motivação por seus próprios interesses e não o de conhecer a Jesus. Após um duro sermão 
confrontador de Jesus, muitos decidem ir embora. Então vem à pergunta de Jesus aos seus 
discípulos: Vocês também querem ir embora? Ao que Pedro responde: 
 

https://youtu.be/Va8srvjwgAA
https://youtu.be/JgX5ccXNtAU


1. PARA ONDE IREMOS NÓS? (v.68): Pedro responde com uma pergunta que indica que não 
temos para onde ir a não ser para os braços do seu Salvador. Não importa a situação pela qual 
estejamos passando, não existe lugar mais seguro do que os braços do Senhor. Corra para o colo 
Dele. 
Alguma vez você já esteve numa situação em que não sabia o que ou como fazer? O Senhor 
foi a tua escolha e você foi vitorioso? Compartilhe com o grupo. 
Como podemos desenvolver esta certeza, de que com Jesus estaremos no melhor lugar do 
mundo? 
 
2. TEMOS CRIDO E CONHECIDO QUE O SENHOR É O SANTO DEUS (v.69): Pedro vai nos 
ensinar a crer e conhecer o Senhor. Temos crido no único e Santo Deus, mas também temos uma 
história dos seus milagres em nós, por isso O conhecemos. Ele transforma não apenas as 
circunstâncias, mas a nossa própria história. Então precisamos trazer à memória tudo o que já 
experimentamos do poder de Cristo em nós. 
Qual é a tua história de milagres que te fez conhecer esse Deus? 
O que Ele já mudou radicalmente na tua história? 
 
3. SÓ TU TENS A VIDA ETERNA (v.68): Não esqueça que estamos aqui só de passagem. Jesus 
veio para nos dar a vida eterna. Não são as coisas deste mundo que importam. Temos uma herança 
maior. Mantenha teu olhar onde Jesus está te levando para que as pedras e o calor da viagem não te 
sejam pesados. Foque no encontro com ele. 
Que histórias você já viveu ou testemunhou alguém viver, que te fazem perseverar até o fim?  
Conclusão: Precisamos aprender 3 lições: irmos para o colo de Jesus, para crer e conhecer o Santo 
de Deus; precisamos trazer à memória o que já experimentamos do poder de Cristo e as palavras de 
vida eterna nos levam onde céu e terra se encontram, nosso alvo final. 
 
Checagem: a) Para onde você está indo? b) Você se vê ao final do alvo? c) O que você precisa 
mudar no teu comportamento para permanecer com Jesus? Se Deus está no comando de tudo, 
porque você não descansa nos braços de Jesus? 

15 MINUTOS  

Depois de refletir sobre esta mensagem, você consegue pensar em alguém que tenha ido embora, 

como a multidão do texto estudado? Então, invista tempo na vida dessas pessoas. Não fique criando 

justificativas e auto explicações para a atitude dessas pessoas. Abra uma porta para elas serem 

ouvidas. Se importe com os sentimentos delas. Convide-as a saltar no colo de Jesus e experimentar 

o poder de Jesus em sua vida. Só Jesus traz palavras de vida eterna.  

10 MINUTOS 

1. Vamos orar pelos que foram embora, quem sabe machucados, para que Deus lhes dê estratégias 
para essa busca e cuidado dessas pessoas. 

2. Também para que a pandemia passe logo e os hospitais sejam suficientes nesse momento tão 
delicado. 

3. Pelas famílias enlutadas e assustadas com a atual situação. 
4. Orem também por pais e mães neste novo lockdown para que consigam administrar o tempo de 

aprendizado de seus filhos, com o tempo de trabalho, muitas vezes remoto e a sua vida de fé e 
relacionamento com Deus.  


