
 
ASSUNTO DA SEMANA: ALGUÉM COMO EU! 

Curitiba, 04 de abril de 2021 
 
Objetivo do encontro: A Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus, o acontecimento mais 
importante para todo o cristão porque ela nos ensina que Jesus nos liberta do pecado, da morte e nos dá a 
vida eterna através do Seu sacrifício vicário. 
Para o líder: O fortalecimento da célula neste tempo de distanciamento pode ser potencializado com a união 
e a fraternidade entre todos. É preciso haver comunhão, conversas, reflexões e oportunidades para as 
pessoas dividirem seus relatos de vida e suas dificuldades. Que os irmãos possam se ajudar mutuamente e 
que este tempo possa ser vivido conforme os ensinamentos de Jesus. 

Quebra Gelo 
Objetivo: Conhecendo a Deus e comprometendo-se com Ele. Como fazer: Conte uma coisa que você 
aprendeu a respeito de Deus neste primeiro trimestre do ano. 
  

 
20 Minutos 

1. Porque Ele Vive   https://www.youtube.com/watch?v=lzCf7JyHbPg  
2. Leiam Salmos 16. Reflitam como é ter segurança em Deus, como seu Senhor, e como é se relacionar 

com pessoas que se dedicam a Ele.  
3. Orações de exaltação e agradecimento pela semana que passou. 
4. Deus é Fiel    https://www.youtube.com/watch?v=2KPxRS0w_B0  

ALGUÉM COMO EU! -   Pr. Nivaldo Nassif 
INTRODUÇÃO: Em nossas vidas diárias, tarefas parecem prioritárias, mas no fundo sabemos que não 
são. No final do dia estamos cansados, não temos tempo para conversar com Jesus e perdemos um 
momento importante de intimidade com Ele. A bíblia conta histórias de pessoas que enfrentaram essas 
mesmas situações:  
1. MARTA (Lc 10:38-42): Ela representa a nossa geração, cheia de trabalho e atividades, mas com 
reduzido tempo dedicado ao relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Nossa geração tem 
dificuldade de dedicar tempo à meditação, à oração e ao estudo da Palavra, e perdem a oportunidade 
de estar aos pés do Senhor e de ouvi-lo. 
Quanto é importante perceber o que tem tomado um tempo a mais de nossa vida, se Jesus ou 
as nossas tarefas diárias? 
Você já se viu nessa situação de Marta? Como você consegue dar prioridade para o Senhor? 
 
2. PEDRO (Lc 22:31-62): Jesus alertou seu discípulo que ele o negaria, mas ele afirmou que isso 
jamais aconteceria, e sabemos que ele negou Jesus 3 vezes. Pedro pode ter sentido em Jesus um 
olhar de acusador, mas Jesus na praia conversou com Pedro e houve restauração de vida, fazendo 
dele um grande pescador de homens. Você pode ser alguém como Pedro, busque o olhar de 
compaixão e de restauração do Senhor.  

https://www.youtube.com/watch?v=lzCf7JyHbPg
https://www.youtube.com/watch?v=2KPxRS0w_B0


Você já teve alguém que te alertou para não fazer algo, e você acabou não escutando e fazendo 
exatamente aquilo? Como foi quando encontrou essa pessoa e teve que olhar em seus olhos? 
Só o olhar de Jesus pode acalmar e curar um coração sofrido e ferido. Dê testemunho de um 
momento em sua vida que Jesus curou o seu coração. 
 
3. SIMÃO CIRINEU (Mc 15:21-22): Você já se encontrou em situações que te pegaram de surpresa e 
você teve a sensação de estar no lugar errado na hora errada? Nesta hora você teve que agir, 
querendo ou não para encontrar uma solução, pois a necessidade encontra com você e você tem que 
encontrar a solução! Acredite, você é exatamente o que a necessidade precisava, pois Deus escolheu 
você para abençoar vidas. 
Você já se sentiu alguma vez como Simão Cirineu? Conte como foi? 
Como você aproveita as situações para mostrar o amor e a graça de Jesus na vida de pessoas? 
 
4. DOIS CRIMINOSOS NA CRUZ (Lc 23: 39-43): A crucificação dos dois criminosos com Jesus 
representa dois grupos de pessoas pecadoras na humanidade: o primeiro grupo de pessoas que não 
se importa, não se arrepende e nem reconhece o pecado; e o segundo grupo de pessoas que 
reconhecem que são pecadores e que precisam de Jesus e da Graça de Deus.  
Como foi para você quando reconheceu o seu pecado e entendeu que precisava de Jesus? 
Conte a sua conversão.  
 
5. A LAMENTAÇÃO DAS MULHERES (Lc 23: 27-28): Naquele caminho de sofrimento, mulheres 
estavam desoladas pelo sofrimento e certeza da morte de Jesus. Tanta esperança havia sido 
depositada em Jesus e agora estavam desesperançadas. Quando a situação difícil chega, a 
desesperança te invade e você clama, mas a morte parece inevitável.  Jesus na cruz não escapou da 
morte, mas no terceiro dia Ele venceu a morte, ressuscitou e nos trouxe vida eterna. 
Em que momentos você já se sentiu totalmente sem esperanças e Deus te surpreendeu? 
 
6. OS DISCÍPULOS DE EMAÚS (Lc 24:13-33): Assim como os dois discípulos a caminho de Emaús, 
sabemos que a morte não tem poder para aqueles que caminham com Jesus. Não perca as 
esperanças, pois Ele veio para trazer vida, restauração e perdoar os seus pecados.  
Compartilhe um momento na tua vida que estava se sentindo triste e depois que percebeu que 
Jesus estava caminhando ao seu lado, tudo mudou em sua vida. Jesus escreve uma nova 
história em nossa vida. 
Conclusão: A Páscoa celebra a ressurreição de Cristo, que está vivo. E por isso a última notícia não 
é mais da morte, mas da ressurreição. Jesus nos traz a esperança que nenhum outro pode trazer, Ele 
nos dá uma vida eterna.  
Checagem: Você é como a Marta que vive atarefado e não tem tempo para o Senhor? O que te falta 
para ter um tempo de intimidade com Jesus e se permitir ser tratado e transformado por Ele? Você 
busca a santificação para sua vida? Você consegue perceber que só com santificação em Jesus, vai 
reconhecer e ficar longe do pecado? 

  

 
 

É possível pregar em tempos de pandemia! Temos as redes sociais para divulgarmos a Palavra, 

o WhatsApp para lembrar de alguém e mandar uma mensagem. Podemos colocar as máscaras, o 

álcool em gel e doar alimentos, roupas, produtos de higiene pessoal. Evangelismo é anunciar as boas 

novas em Cristo, e alimentar as pessoas nas suas necessidades. Essa é uma ferramenta para anunciá-

las que Deus não esqueceu delas.  

Vamos orar pelos que estão sem esperança e em depressão, pelos que perderam sua condição 
financeira neste tempo de pandemia, pelos doentes, pelas famílias enlutadas, pelos profissionais de 
saúde. Orar para que a esperança e a fé estejam em cada pessoa, no crente e no perdido, que haja 
um tempo de renovação, onde a palavra de Cristo traga um avivamento neste tempo tão desafiador, 
renovando a vida em Cristo Jesus.  



 


