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ASSUNTO DA SEMANA: VOCÊ PODE TER ESPERANÇA 

Curitiba, 05 de setembro de 2021 

 

Objetivo do encontro: Nos dias em que vivemos é comum encontrar pessoas sem a verdadeira razão 

de viver. Deus pede que levemos a todas elas a mensagem de esperança do evangelho de Cristo. 

 

Para o líder: A oração é a forma com que o homem reconhece a soberania do Criador e desenvolve 

comunhão com Ele. A oração nos traz força e esperança no meio as dificuldades da vida, pois ela move 

a mão Deus e o mundo espiritual a nosso favor. O êxito de um cristão e sua igreja está na oração, por 

isso o Líder precisa criar estratégias para seus liderados buscarem mais ao Senhor por meio dela. 

Quebra Gelo 

PALAVRA PROFÉTICA 

Quebra Gelo: Líder peça que cada participante da sua célula escolha um versículo da Bíblia e sobre este 

versículo profetize sobre as bênçãos para o Brasil, e que a nossa nação seja do SENHOR JESUS. 

 

 
 

20 Minutos 

1. Brasil – https://www.youtube.com/watch?v=cV5WGMnyyIA  

2. Leiam Salmos 94. Qual versículo mais chamou a tua atenção e porquê? 

3. Orações de exaltação e reconhecimento pelas bênçãos e livramentos da semana passada. 

4. Grandes Coisas - https://www.youtube.com/watch?v=VdDGLI0Z_Uo  

RESUMO DA MENSAGEM – VOCÊ PODE TER ESPERANÇA – Mateus 28: 16-20   

 Pr. Adoniran Melo. 

INTRODUÇÃO.  

O texto da mensagem é geralmente usado para falar sobre a nossa responsabilidade em fazer 

missões e levar o evangelho de Cristo ao mundo. Vamos estudar essa passagem com outro filtro para 

voltar a encher novamente o nosso coração de esperança. 

 

I - Você pode ter esperança, pois as mãos do Senhor estão sobre você  

Mãos que cuidam – Aquele que tem toda autoridade sobre o universo inteiro aproximou-se de nós e 

nos proporcionou uma experiência de amor e perdão, estendendo suas mãos sobre nossas vidas. Jesus 

quer envolver você com as suas mãos e cuidar de cada detalhe da sua visa.    

Mãos que guiam – As mãos do Senhor nos guiam com seu imensurável amor, nos livrando e guardando 

em todo tempo, basta confiar.  

https://www.youtube.com/watch?v=cV5WGMnyyIA
https://www.youtube.com/watch?v=VdDGLI0Z_Uo
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Mãos revelam sua vontade – As mãos de Deus querem nos orientar a seguir nos seus caminhos, e nos 

ajudam a lembrar que precisamos viver no centro da Sua vontade. 

Cite um exemplo na tua vida cristã onde a palavra de Deus influenciou a sua escolha na tomada de 

uma decisão e trouxe esperança. 

O que é estar no centro da vontade de Deus? Que consequências isso pode trazer em sua vida?   

 

II - Você pode ter esperança, pois as promessas de Deus foram destinadas aos seus filhos. 

Existem 7487 promessas de Deus aos seus filhos na bíblia, essas promessas são de vida 

abundante, ou seja, vida cheia de Deus, cheia de esperança e cheia de significados. Os filhos de Deus 

têm o seu DNA e suas características são percebidas no seu dia a dia. (João 1:10-12)  

Cite algumas das promessas que a palavra de Deus tem para sua vida. Quais dessas promessas você 

tem vivido e transmitido como exemplo de fé e esperança para as outras pessoas? 

 

III - Você pode ter esperança pois você não está sozinho, Jesus está ao seu lado. 

Nossa vida é marcada pela luta constante em ser aceito pelas pessoas que nos cercam, para 

termos de certa forma, alguma companhia. Em alguns momentos de nossa vida parece que fomos 

esquecidos por Deus, isolados em nosso próprio sofrimento e angústia, quando na verdade fomos nós 

que o abandonamos e começamos a viver do nosso jeito. Resgatando a afirmação sobre as promessas 

de Deus, em 366 vezes na bíblia encontramos a expressão “não temas” e na maioria destas vezes é 

seguido pela afirmação “porque eu estou contigo”. 

A expressão “não temas, porque Eu sou contigo”, já te guiou em algum momento em sua vida? 

Poderia compartilhar esse momento vivido?  

 

CHECAGEM: As atitudes que você toma diariamente são típicas de um filho ou criatura de Deus? As 

pessoas conseguem ouvir a Deus por meio das palavras que saem da tua boca? As pessoas sentem a 

presença de Deus quando você chega num ambiente? Quais são as pessoas que te guiam, quem são os 

influencers que conduzem sua vida? As promessas de Deus e a vida em Jesus dão esperança para sua 

vida?  Você está no centro da vontade de Deus ou tem sido conduzido pela falsa realidade do mundo? 

CONCLUSÃO: Hoje o Senhor quer nos dizer que Ele está conosco todos os dias e que não está com 

os olhos fechados ao nosso clamor e aflição. Ele nos ama e deixa essa promessa que se guardarmos os 

ensinamentos deixados por Jesus, Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.  

Estamos em tempo de oração. Desafie a sua célula a ter um tempo com Deus.  Convide os seus 

liderados para um tempo de oração num dia da semana diferente do dia de encontro da célula. Convide 

outras pessoas para participar e ore pelos seus pedidos. Esses encontros devem ser on-line devido os 

protocolos de segurança. 

Oremos pela família do nosso pastor Paschoal, para que Deus derrame bálsamos de consolo sobre os 

seus corações. Oremos pela cura do Pr. Paulo Davi e pelos enfermos da nossa igreja. Oremos por todos 

os motivos de oração dos participantes da célula. Oremos pela nossa nação nesse momento de definição, 

que a nossa liberdade seja restaurada e a Palavra de Deus seja proclamada livremente em todos os 

lugares. 
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CAMPANHA 21 DIAS DE ORAÇÃO POR MISSÕES  

Neste mês de setembro, estaremos com nossa igreja na Campanha de 21 dias de oração por Missões. 

Serão 21 dias contínuos e ininterruptos de oração por causas missionárias específicas. 

 

SEMANA 1 - MISSÕES INTERNACIONAIS  

Nesta primeira semana, o motivo macro de oração é por Missões Internacionais. Esteja intercedendo 

diariamente com sua célula por estes 7 pedidos: 

DIA 1 - Giane e Jefferson Brunetti (Guiné Bissau e USA): Pela chegada do nosso segundo filho em 

novembro. 

DIA 2 - João e Cláudia Dutra (Argentina): Por nossa família no Brasil. Que as fronteiras sejam abertas 

o mais rápido possível. Estamos com muitas saudades da nossa família. 

DIA 3 - Marcos Pimentel de Carvalho (Portugal): Levar o evangelho através da música e ver os seus 

alunos não cristãos se converterem. 

DIA 4 - Tidi e Fumie Uehara: A Fumie está grávida. Orem para que o bebê venha saudável. 

DIA 5 - Família Mohrer (Alemanha): Levantarmos o valor necessário para que, como família, visitemos 

o Brasil. Os nossos filhos já não vêem os avós desde 2016. 

DIA 6 - Fernando Pasi (Itália): Por recursos e para terminar a reforma do barco para iniciarmos as 

viagens missionárias pelo mediterrâneo. 

DIA 7 - Giane e Jefferson Brunetti: Acesso e distribuição de Bíblias - eles sonham em 2023 terem uma 

distribuição de Uma Bíblia em cada casa em Guiné-Bissau. 

 


