
ASSUNTO   DA   SEMANA:   VOCÊ   O   ARAUTO   DO   FIM   DOS   TEMPOS   
Curitiba,   15   de   agosto   de   2021   

  
Objetivo  do  encontro:  Mostrar  para  a  igreja  o  que  fazer  durante  o  tempo  de  juízo  de  Deus,                   
antes   da   Sua   volta   e   refletir   sobre   quais   são   os   ensinos   que   as   profecias   nos   ensinam.   

Para  o  líder:   Os  tempos  continuam  nos  mostrando  tantas  dores  e  incertezas.  Em  tantos                
lugares,  fenômenos  climáticos  causando  muita  destruição  e  morte.  A  pandemia  não  dá              
trégua  e  dores  e  aflições  de  todos  os  tipos  atingem  nosso  coração.  Vamos  renovar  a  fé  e  a                    
esperança  nas  promessas  que  o  Senhor  fez  para  nós,  vamos  levar  esperança  e  salvação                
aos   que   estão   desesperados.   

10   Minutos   
Quebra   Gelo   -   PALAVRA   DA   SALVAÇÃO   
Líder  peça  que  cada  participante  da  sua  célula  fale  o  que  a  Salvação  expressa  em  sua  vida                   
e  para  qual  pessoa  ele  poderia  levar  esta  palavra  durante  a  semana.  Incentive  sua  célula  a                  
levar   a   mensagem   da   salvação   para   aqueles   que   Deus   mostrou   para   cada   um.   
    

20   Minutos   
1. Firme   nas   Promessas    https://www.youtube.com/watch?v=xmTFTSTylr4     
2. Leiam   Salmos   33:   1-12.   Qual   texto   mais   tocou   ao   seu   coração   e   por   que?     
3. Orações   de   exaltação   pelas   bênçãos   da   semana.   
4. Deus   de   aliança    https://www.youtube.com/watch?v=hRuePzx6DYQ     

  RESUMO  DA  MENSAGEM:  VOCÊ,  O  ARAUTO  DO  FIM  DOS  TEMPOS             
Apocalipse11:3-4     

  Pr.   Paschoal   Piragine   Jr.   
  

INTRODUÇÃO:   Na  mensagem  de  hoje  vamos  falar  sobre  o  tema:  você,  o  arauto  do  fim  dos                  
tempos.   Quais   são   os   ensinos   sobre   esse   tema   que   as   profecias   nos   apresentam?   
    

1.  EU  OS  ENVIEI  COMO  MINHAS  TESTEMUNHAS  ANTES  DO  JUÍZO  FINAL   (Ap  11:  3).                
O  primeiro  ensino  é  que  durante  estes  ciclos  de  juízos  divinos,  antes  que  venha  o                 
juízo  final  e  a  volta  do  senhor  Jesus,  ele  nos  deixou,  nós  que  somos  a  igreja,  como                   
suas  testemunhas.  A  missão  de  anunciar  a  mensagem  do  Senhor  enquanto  o  tempo               
determinado  por  Deus  não  se  esgota.  Pois  esta  é  a  única  Esperança  para  um                
mundo   que   está   agonizando.   

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=xmTFTSTylr4
https://www.youtube.com/watch?v=hRuePzx6DYQ


Nesta  convocação  de  Jesus,  o  que  podemos  fazer  a  respeito  das  vidas  que  estão                
próximas  a  nós?  Quais  os  ensinamentos  você  pode  usar  para  explicar  os  fins  dos                
tempos   e   a   volta   de   Jesus?   
2.  EU  OS  ENVIEI  EM  SENSIBILIDADE  E  HUMANIDADE   (Ap  11:3).  Aqui  o  ensino  usa                
figuras  e  símbolos  para  transmitir  a  sua  mensagem.  A  vestimenta  de  pano  de  saco  ou  pano                  
grosseiro,  simbolizando  tristeza  e  humilhação,  que  são  dois  sentimentos  que  podem  ser              
vistos  quando  pregamos  e  alguém  rejeita  mensagem  por  causa  da  dureza  do  coração.               
Quando  anunciamos  o  evangelho  precisamos  entender  a  verdade  absoluta:  Jesus,  é  o              
único  meio  de  salvação  e  quem  o  rejeita  está  condenado.  As  testemunhas  que  anunciam  o                 
evangelho  são  generosas  e  se  vestem  de  compaixão  e  humildade,  são  sensíveis  e  choram                
pelos   que   estão   indo   para   o   inferno.   
Conte   uma   experiência   em   sua   vida   cristã   que   você   sentiu   vontade   de   chorar   por   um   
familiar   ou   amigo   que   você   sentiu   o   risco   de   estar   indo   para   o   inferno.   O   que   você   fez   
por   essa   pessoa?     

  
3.  EU  OS  ENVIO  NO  PODER  DO  ESPÍRITO  SANTO   (Ap  11:  3-4).  Este  ensino  tem  a  ver                   
com  o  poder  que  o  Senhor  dá  à  Sua  igreja,  e  desta  vez  os  símbolos  são  duas  oliveiras  e  os                      
dois  candelabros  que  representam  a  unção  do  Espírito  Santo.  Neste  ponto  o  apóstolo  João                
passa  a  nos  falar  sobre  autoridade  e  o  poder  que  o  Senhor  Jesus  concedeu  às  suas                  
testemunhas  (a  igreja  e  os  arautos  do  fim).  A  obra  de  testemunho  da  igreja  é  uma  obra                   
ungida  e  impregnada  pela  ação  do  Espírito  Santo.  Ele  nos  move,  nos  capacita,  nos                
convence  e  testifica  que  podemos  fazer  a  Sua  obra  porque  Deus  dá  do  Seu  Espírito  sem                  
medida.  O  limitador  da  unção  é  você  mesmo.  Tenha  coragem!  Ore  por  pessoas!  Peça  que  o                  
Senhor   revele   o   Seu   poder   
Quanto  mais  buscamos  os  recursos  de  Deus,  que  são  ilimitados,  mais  somos              
desafiados.  Dê  um  testemunho  de  quando  essa  situação  ocorreu  e  impactou  a  sua               
vida.   

  
CONCLUSÃO:   Hoje  o  Senhor  nos  envia  como  testemunhas  para  agirmos  com             
sensibilidade  e  humildade,  no  poder  do  Espírito  Santo,  tanto  para  salvar,  quanto  para               
condenar  em  meio  aos  sinais  que  Ele  mesmo  fará  para  comprovar  a  mensagem.  Não  limite                 
a   ação   do   Espírito   de   Deus.   Você   não   tem   desculpa   para   não   ir.   

  
CHECAGEM:  Hoje  o  Senhor  está  te  convidando  para  ser  testemunhas  no  poder  do  Espírito                
Santo.  Você  está  disposto  a  fazer  a  diferença?  Você  tem  alguma  desculpa  para  não  ir?  A                  
Bíblia  ensina  que  quando  não  obedecemos,  isto  representa  acomodação,  que  é  o  símbolo               
da  hipocrisia  da  fé.  Você  reconhece  em  seu  coração  a  necessidade  de  testemunhar  o  que                 
Deus   fez   em   sua   vida?   Hoje   o   Senhor   o   chama   para   fazer   diferença.   

Divulgue  para  os  seus  contatos  as  mensagens  da  PIB  que  estão  no  spotify               
(https://anchor.fm/pibcuritiba)  ou  no  youtube      
( https://www.youtube.com/channel/UCz3Tvz6MS6jR-qHlVYhfnQ ).  Neste  tempo  de      
distanciamento  não  perca  as  oportunidades  de  compartilhar  a  palavra  e  também  levar  o               
evangelismo  virtualmente.  A  palavra  de  Deus  traz  cura  e  conforto  aos  corações  abatidos,               
que  a  palavra  de  Deus  seja  um  estimulo  para  você  levar  aos  necessitados  que  precisam  do                  
único   remédio   que   traz   paz,   conforto   e   cura.   

  
  

https://www.youtube.com/channel/UCz3Tvz6MS6jR-qHlVYhfnQ


Oremos  pelos  pedidos  apresentados.  Oremos  pela  nossa  igreja,  que  Ela  seja  fortalecida  e               
os  valores  do  Reino  sejam  nossa  regra  de  vida.  Oremos  pelos  doentes.  Oremos  pela  nossa                 
nação,  que  os  valores  cristãos  estejam  novamente  na  vida  dos  brasileiros,  em  suas  casas  e                 
famílias.     
  

  

  
  


