ASSUNTO DA SEMANA: Quando Deus manda fechar os céus!
Curitiba, 30 de maio de 2021
Objetivo do encontro: refletir sobre como devemos agir quando Deus manda fechar os céus.
Para o líder: Quando Deus manda fechar os céus, são tempos que sinaliza a Sua graça e manifesta sinais para trazer a
salvação! Continue a andar na verdade do Senhor pois esses sinais estão se multiplicando a cada dia para que você
seja fortalecido pelo poder que vêm do alto!

10 MINUTOS - QUEBRA GELO
Relembrando personagens da bíblia que tiveram autoridade de Deus em suas vidas!
Objetivo e aplicação: Líder, peça aos membros da célula para relembrarem alguns personagens bíblicos que tiveram
autoridade de Deus em suas vidas, contando os seus feitos.

20 MINUTOS
1. Deus somente Deus https://www.youtube.com/watch?v=2WUzUHU776I
2. Leia: Salmo 51, qual o versículo que mais chamou a sua atenção e por quê?
3. Vamos orar e agradeça ao Senhor pela semana que passou e por tudo o que tem feito em nossa vida!
4. A ti ó Deus fiel e bom Senhor https://youtu.be/LXFiUO4mOQY

O RESUMO DA MENSAGEM: Quando Deus manda fechar os céus!
I Reis 18:17-39 - Pr. Michel Piragine
INTRODUÇÃO
Assim como nos dias de Elias, estamos vivendo tempos de céus fechados. Naquela época, Deus fez fogo cair do céu
(v.39) e cremos que nesses dias Deus vai sinalizar e coisas incomuns vão acontecer para trazer salvação. Elias estava
em um cenário de guerra e batalha espiritual contra os profetas de Baal. Fica claro nessa batalha que o povo estava
dividido. Na sociedade atual vemos o povo dividido, tantos lugares do mundo em que a iniquidade tem se tornado
projeto de lei. Como agir? Este texto nos ensina princípios para nortear a nossa ação nesse tempo:
I. A verdade (v.17-18): O cenário que a bíblia nos apresenta é de confronto espiritual. O rei Acabe está acusando o
profeta Elias de ser o perturbador da casa de Israel, todavia, o profeta diz que o perturbador é o rei. Precisamos
confrontar as realidades em nossas vidas com a verdade de Deus, pois é ela quem nos liberta (João 8:32). Talvez
existam pecados na sua vida que estão impedindo a tua casa de ser abençoada. Quando confrontamos a nós mesmos,
confessamos os nossos pecados, e os deixamos, o Senhor nos abençoa.
Você tem confrontado a realidade da sua vida com as verdades de Deus? Você tem algum testemunho de vida cristã
para compartilhar?

II. Autoridade (v.18-25): Vários textos na bíblia nos ensinam a enfrentar batalhas espirituais com autoridade, Jesus dá
esse exemplo em Mt. 28:18-20. Jesus nos empresta sua autoridade para que façamos a sua obra. Essa autoridade nos
foi dada para resistir ao diabo (Tg 4:7). A palavra de Deus diz que essa autoridade seria confirmada por sinais e Paulo
viveu isso quando sobreviveu ao naufrágio, foi picado pela serpente e nada aconteceu com ele. Por isso Deus usa
Paulo, e uma ilha inteira é abençoada (Atos 28:3-10). A nossa autoridade vai ser confirmada pelos sinais de Deus
através de nós. Aonde tiver um servo do Senhor veremos os Seus milagres, porque a autoridade de Deus foi-lhe
emprestada.
Você tem percebido a autoridade de Deus em sua vida? Essa autoridade tem impactado pessoas ao seu redor?
III. Altares restaurados (v.30-31): Para vencermos batalhas espirituais precisamos restaurar os altares da adoração.
Sempre na história de Israel, para que houvesse uma transformação, Deus usava alguém para restaurar o templo do
Senhor como fez nos tempos do rei Josias, no qual houve um despertamento na casa de Israel. Nesse tempo de
enfrentamentos, o Senhor está nos chamando a orar pois um movimento de consagração e oração vai nos trazer
vitória. Os maiores desafios para igreja estão dentro de nós mesmos, pois as batalhas espirituais são vencidas pelo
poder da oração. Em Mt 17: 18-21 os discípulos vêm a Jesus porque não conseguiram fazer nada e Jesus diz que alguns
demônios só saem com jejum e oração. Não tem como viver os valores de Jesus em nossa vida sem a ação do Espírito.
Existem pecados de estimação que só vencemos com a constância de oração. É Jesus em nós, é a vida dEle em nós.
Vencemos batalhas espirituais com os joelhos no chão.
Como você tem enfrentado as batalhas espirituais da sua vida? Você tem restaurado os altares da adoração?
IV. – Fé (v.33): Elias manda jogar água no altar numa demonstração de fé. Eu sei quem é o meu Deus e não podemos
temer, pois a autoridade não é nossa, é do Senhor e se Ele falou, Ele vai fazer. Existem batalhas na tua casa que você
vai vencer porque Jesus te entregou a Sua autoridade. Estamos no meio de uma guerra espiritual, a fé vai nos levar a
lugares que não imaginamos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo (1 Jo 4:4). Em nome de Jesus
somos mais que vencedores.
Você tem enfrentado suas batalhas confiando em quem é o seu Deus? Tem demonstrado aos outros e a si mesmo,
o tamanho da sua fé? Conte-nos um testemunho de vitória.
Conclusão: Mesmo em tempos de céus fechados, precisamos ser norteados pelos princípios da Palavra de Deus.
Nossas ações devem ser baseadas na verdade e na autoridade de Jesus. Nossos altares precisam ser restaurados, e a
nossa fé deve estar firmada em Jesus que é quem nos dá a vitória!
Checagem: Você tem vivido a verdade e a autoridade de Deus em sua vida? Tem restaurado o altar de adoração e
vencido as batalhas de joelhos no chão? A tua fé está firme Naquele que tem poder para fazer todas as coisas?

Peça para a sua célula orar para que Deus mostre a cada dia a sua verdade e que autoridade de Jesus esteja sobre a
vida de cada membro, e que sinais e maravilhas acompanhem cada um nos seus momentos de evangelização, para
que muitas almas sejam resgatadas das trevas para a maravilhosa luz do Senhor.

Oremos: Pela nossa nação, pelas lideranças da nossa igreja e pelos demais membros. Oremos pelas famílias que estão
passando por tanto sofrimento pela enfermidade de seus familiares, e que Deus possa trazer cura, principalmente, a
cura espiritual.

Inscrições pelo Link: https://bit.ly/3tO1eQP

