
ASSUNTO DA SEMANA: Força Incomum 

Curitiba, 06 de Junho de 2021 

 

Objetivo do encontro: Lembrarmos que Deus se manifesta em nossas vidas, ainda mais em momentos desafiadores e 

situações problemáticas pela qual estamos passando. A ideia é relembrar que há um Deus que se importa e que nos 

traz um grande poder para sobrepujarmos as dificuldades.  

Para o líder: Continue incentivando as unidades de oração formadas em sua célula! Mantenha-se informado quanto 

aos membros da célula e de suas dificuldades para manter todas em oração, recorde-os de se manterem firmes nos 

propósitos e também quanto aos seus dízimos e ofertas. Verifique se há participantes em sua célula que não 

entregaram sua vida a Jesus, convide-os a fazer a oração de entrega. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Como eu me vejo e como vejo meu irmão na fé? 

Material lápis ou caneta, uma folha de papel para cada um 

Distribua uma folha de papel e caneta/lápis para cada um, peça que cada um se auto desenhe (diga que não importa 

se sabe ou não desenhar, vale figura de palitinho ou elaborada, tanto faz), e desenhe o seu irmão de célula que está a 

sua direita. Depois peça que cada um mostre o seu desenho, faça menção a detalhes, quanto a roupa ou cabelo do 

desenho, por exemplo. A questão aqui é se divertir. Lembre-se de tirar uma foto e guardar para a festa de final e ano 

da célula. 

1. Já refulge a glória eterna  https://www.youtube.com/watch?v=nBtXttEJItQ     

2. Leia: Salmo 148, qual o versículo que chamou mais a tua atenção e por quê? 

3. Em oração, lembre-se de todas as bênçãos recebidas na semana e agradeça à Deus por tudo. 

4. Ele é meu e teu Senhor  https://www.youtube.com/watch?v=6qlU4kJ-PRY       

O RESUMO DA MENSAGEM: Força Incomum 

1 Reis 19:1-4 – Pr. Michel Piragine 

 

INTRODUÇÃO  

Na época de Elias, foi um momento de provações e grandes dificuldades, porém foi um tempo de grandes 

manifestações incomuns de Deus, pois no meio do juízo o Pai traz os seus sinais para salvação do seu povo. O Senhor 

em momentos diferentes da vida de Elias, lhe deu grande força para ultrapassar suas dificuldades e pelo momento 

pelo qual passou. Então, ao olharmos sobre o testemunho da vida de Elias, há como ver 3 maneiras diferentes na qual 

Deus manifestou força na sua fraqueza, sendo:  

https://www.youtube.com/watch?v=nBtXttEJItQ
https://www.youtube.com/watch?v=6qlU4kJ-PRY


I. Correndo mais do que cavalos (1Reis 18:46): A primeira forma que Deus manifesta força na vida de Elias foi lhe 

dando capacidades especiais, ou seja, “A mão do Senhor veio sobre ele” e nesta expressão da bíblia há o significado 

de que um toque de poder fez com que aquela pessoa, através da ação de Deus, pudesse fazer coisas incríveis e 

grandiosas. 

Qual é o sentido de “Correr mais que um cavalo”? Qual o seu entendimento em “existe um Deus que é especialista 

em se manifestar em nossas fraquezas? E o que seria uma capacidade especial dada por Deus? Dê exemplos ou 

conte um testemunho? 

 

II. Comendo a comida dos anjos (1Reis 19:6,8): a segunda maneira que Deus se manifesta na vida de Elias é dando 

suprimento para alimentar seu espírito, para resistir e superar os momentos muito difíceis. No momento em que Elias 

com todos os problemas pelo qual estava passando, disse: “já tive o bastante”, é que o anjo do Senhor aparece para 

alimentar o espírito de Elias. Assim, Deus nos chama dizendo: “Levante-se e coma”, para que sejamos fortalecidos no 

poder dEle. Na presença de Deus existe sustento para cada um de nós.  

O que significa alimentarmos o nosso espírito? Por que é essencial estarmos nos suprindo espiritualmente? 

 

III. Quando escutamos o assobio do vento (1Reis 19:6,8): Deus nos dá força, passamos e suportamos as crises, mas 

depois de um período conturbado, acabamos adoecendo. Então, questionamentos vêm para nos perturbar. É nesta 

situação que Deus traz um convite para a revelação restauradora, que nos evidencia todas as ações quanto aos 

problemas que estão ocorrendo. Virão respostas a todas perguntas e questões que possuímos. 

Como é estar na caverna, tal qual Elias, esperando por uma resposta? Você já levou seus questionamentos para a 

presença de Deus? O que é o vento do espírito?  

 

Conclusão: 

O tempo pelos quais estamos passando são de céus fechados, mas está chegando o momento que os sinais de Deus 

se multiplicarão entre nós.  E para aqueles que se sentem incapazes, aqueles que sentem medo aos desafios do mundo, 

ou mesmo aos fragilizados e despreparados, a força de Deus se manifestará em você.  Lembre-se que: “Posso todas 

as coisas naquele que me fortalece”.  

 

Checagem: Você está fraco ou passando por muita dificuldade? Quer receber força de Deus, as capacidades 

sobrenaturais dEle e do mover que não conseguimos fazer como homens? O que lhe falta para escutar a Jesus e ao 

Senhor? Clame pela força dEle e esteja escutando o assobio do vento do espírito santo de Deus. 

Como estão as pessoas em seu trabalho? Na sua sala de aula? Na academia ou em tantos lugares que você participa e 

vive? Que tal estar montando um grupo de oração ou pelo menos para ler uma palavra para eles?  

Convide um dos alvos de suas orações, para assistir um culto online durante a semana ou de algum culto gravado. Ao 

final compartilhe sua fé com a pessoa, dando um testemunho ou uma palavra à mesma.  

Oremos: Pelos nossos adolescentes e que se mantenham no fervor da palavra sem se afastar durante este período de 

pandemia. Pelos pastores e voluntários da Cristolândia, que estejam firmes no propósito e superando a todas as 

dificuldades. Pelos empresários que estão passando por grandes dificuldades financeiras, para que Deus traga provisão 

a todo momento. Pelos nossos militares em sua missão de proteger nosso país e aqueles que tem trabalhado na 

vacinação do Covid, para que estejam protegidos e que a mão de Deus esteja abençoando em todos momentos. 

 



 
Inscrições: https://bit.ly/3tO1eQP 

https://bit.ly/3tO1eQP

