
ASSUNTO DA SEMANA: Apocalipse 5: Um Novo Cântico. 

Curitiba, 25 de julho de 2021. 

Objetivo do encontro: Compreender que antes dos selos e trombetas há esperança e ressignificação do 
sofrimento aos que foram comprados pelo sangue do cordeiro.  
Para o líder: Peça ao Senhor sabedoria para convencer alguém iludido pelo padrão deste mundo a 
permanecer firme na palavra de Jesus e assim conhecer a verdade que liberta. Que o Espírito Santo nos 
use para, depois de resinificar nossa vida, possamos de alguma maneira convencer aqueles que estão 
perdidos a enxergarem a verdade.  
10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Forme um círculo e faça a seguinte pergunta: “se você pudesse estar presente em algum evento 

descrito na bíblia, qual seria”? 

 
 

20 MINUTOS 

1. Ó quão lindo esse nome é ... www.youtube.com/watch?v=QTSiupSAQEQ  

2. Leia: Salmo 11 

3. Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e por quê? 

4. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação. 

5. Digno é o cordeiro... www.youtube.com/watch?v=K5650nMaboA  

RESUMO DA MENSAGEM – Um Novo Cântico 
Apocalipse 5: 1 a 13 

Pr Nivaldo Nassif 

Introdução: O Apocalipse conta a história da vitória de Jesus. O imperativo neste capítulo é: Não Chore. 
Apocalipse 5 demonstra que a vitória de Jesus é também nossa vitória, está no presente e no passado, dando 
esperança e consolo contra estados depressivos. Estamos vivendo dias de sofrimentos inéditos no planeta, 
como que caminhando num vale de ossos secos.  

I –Ele venceu. (v. 5) Está no passado. Nada pode mudar o fato de que somos mais que vencedores, que 
todos os inimigos foram derrotados e Ele está em pé e tem todo poder. Nada vai nos separar do amor de 
Deus porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Ele tem todo poder e o maior foi não ter usado 
para se livrar da cruz. Ele suportou a cruz porque não suportaria passar a eternidade sem nós. O universo 
foi criado pela palavra do seu poder e os astros estão onde estão por sua palavra. Porque eu teria medo?  
Quais as ideias erradas que estamos aceitando sobre o sofrimento, mesmo sendo seguidores de 
Jesus? Como podemos buscar em Deus o discernimento entre verdade e mentira à luz da verdade de 
que ele venceu? 
 
II – Todas as nossas orações são levadas ao trono.  De todos, inclusive de outras religiões. Em Atos 
temos o relato da visão de Pedro em que Deus ouviu a oração de um pagão romano. Deus ouve o clamor 

http://www.youtube.com/watch?v=QTSiupSAQEQ
http://www.youtube.com/watch?v=K5650nMaboA


dos que ainda não conhecem Jesus. Ele responde por intermédio dos filhos de Deus quando se dispõe a 
apresentar o evangelho.  
Você conhece a história de alguém que influencia pessoas pela sua vida de compromisso com a 
verdade de que todas as orações são levadas diante do trono de Deus? 
 
III – O sangue do cordeiro garante que não vai faltar ninguém no céu que já não tenha sido comprado 

por Ele. Todo aquele que foi comprado pelo sangue do cordeiro estará lá. Jesus, mesmo sabendo que você 

iria pecar depois de resgatado, te comprou para viver a eternidade com Ele. Jesus não condiciona a salvação 

à performance ou boas obras.  

Compartilhe com o grupo como você tem feito para estudar e conhecer melhor a palavra de Deus, 

com a certeza de que, comprado por Seu sangue, esse conhecimento tem influenciado sua vida.  

 

IV – Porque o cordeiro venceu, todos nós aprenderemos a cantar o canto da vitória.  Juntamente com 

todos os anjos e criaturas, faremos parte de um grande coral celestial. Ele já revelou a letra do cântico, 

portanto, ressignificar sua vida dá consolo diante das dores e depressões. 

Como o conhecimento de Apocalipse 5 pode mudar a vida com a perspectiva de continuar vivendo, 

apesar do que está acontecendo, cantando “Ao que está assentado no trono”?  

 

Conclusão. Quando leio Apocalipse 5 descubro que a morte perdeu seu poder, pois ressignifica a vida.  

CHECAGEM: Você já foi comprado por Seu sangue? Sua vida já foi ressignificada. Como está sua busca 

pela verdade em todas as áreas na sua vida? Que atitude tomaria agora depois de ter estudado essa 

mensagem? O que está te impedindo de conhecer a verdade? O que está tomando o lugar do tempo de Deus 

nos teus estudos e na tua alma? Que detalhes você tem ignorado nesse processo de aprendizado? 

15 MINUTOS  

Sabemos que o Cristianismo é verdadeiro, principalmente pelo testemunho do Espírito Santo. Procuramos 
apresentar bons argumentos em favor dos pilares da fé cristã, se no entanto, nossos argumentos se 
mostrarem fracos, tenhamos a consciência de que a falha está em nós e não em Deus. Eventualmente 
podemos dizer isso a nosso interlocutor a quem queremos evangelizar. Que nosso objetivo principal seja 
transmitir o evangelho. Continue trazendo visitantes para assistir a reunião de sua célula e, se ele tomou uma 
decisão de aceitar a Jesus ou quer conhecer melhor a igreja, peça que acesse o endereço:    
https://www.pibcuritiba.org.br/jesus  

10 MINUTOS 
Orem para que toda mentira que nos prende ao mal deste mundo seja anulada e que sejamos livres para a 
verdade e vivermos a partir da perspectiva de Apocalipse 5. Orem pelos seus filhos. Que saibam que são 
abençoados. Que milagres do Senhor aconteçam e que sejam cheios do Espírito Santo. Orem pelos 
enfermos e os profissionais de saúde da igreja. Orem pelo crescimento de sua célula mesmo em tempo de 
pandemia.   

https://www.pibcuritiba.org.br/jesus

