
ASSUNTO DA SEMANA: Não Decepcione Jesus. 

Curitiba, 14 de novembro de 2021. 

Objetivo do encontro: Compreender razões por que decepcionamos Jesus e não nos tornarmos 

vitoriosos. 
Para o líder: Esse é um bom momento para incentivar a célula a desenvolver o hábito da oração, e entender 

que vigiar e orar é muito mais que celebrações que tocam nossas emoções, é uma busca permanente 
de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

De onde você é? Peça para que cada participante conte um pouco de sua cidade de origem ou do bairro 

em que mora. Avise com antecedência que cada um tem aproximadamente 3 minutos para apresentar e se 

alguém extrapolar o tempo, peça gentilmente para concluir e dar oportunidade aos demais. 

 

 
 

20 MINUTOS 

1. Rompendo em fé   https://www.youtube.com/watch?v=19QJQ9fO8jE   

2. Leia: Salmo 6 - Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e porquê?  
3. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação. 

4. Dez mil razões https://youtu.be/wLkw4iIfrUw  

RESUMO DA MENSAGEM – Pastor Paschoal Piragine 
Não Decepcione Jesus (Mateus 26:36 a 46) 

 
Introdução: Por que os discípulos não conseguiram vigiar com Jesus nem sequer uma hora? Quais as 

razões que identificamos no texto e que também entristecem Jesus ainda hoje? 

 

I NÃO DISCERNIRAM A HORA DAS TREVAS (v.45): Depois de dizer diversas vezes nos evangelhos, 

“Não é chegada a minha hora”, agora ele diz que chegou a hora. Momento em que as trevas reinariam, 

mas os discípulos não haviam discernido a importância de estarem preparados para aquele momento. Por 

isso precisavam vigiar e orar! Não é diferente conosco! Constantemente somos advertidos pelo Espírito 

Santo que as trevas e tentações nos cercam, e precisamos nos preparar para enfrentá-las. 

Quantas vezes não levamos a voz do Espírito Santo a sério para orarmos por pessoas que Ele nos 
convoca a interceder, para discernir como o inimigo anda a nossa volta tentando nos derrubar? Dê 
um testemunho de uma situação que aconteceu com você.  
Como podemos estar preparados para distinguir enfrentamentos espirituais que serão 
tremendamente concretos como os que foram na prisão de Jesus? 
 
II CONFIARAM EM SI MESMOS (v.40 e 41): Não é nossa força ou convicções que nos dão vitórias 
espirituais. Se o próprio Jesus orou pedindo poder para enfrentar aquele momento, também nós precisamos 
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entender que nossos recursos não são suficientes. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas 
espiritual. Precisamos de poder do Espírito Santo. 
O que seria se todo nosso viver fosse marcado por essa verdade? Compartilhe uma experiência em 
que você agiu na autoridade do Espírito Santo.  
 
III TINHAM OS SEUS OLHOS PESADOS (v.43): Foi algo bem humano: Seus olhos estavam pesados! 
Depois que Jesus ressuscitou, estes mesmos discípulos vão ensinar como é possível construir uma nova 

maneira de viver a dependência espiritual, com a ajuda permanente do Espírito Santo. Desenvolva uma 

disciplina de oração, tenha um método, leia a bíblia sempre, para que o Espírito Santo possa ajudar-lhe a 
lembrar o que você precisa para cada enfrentamento da vida. Se acontecer de seus olhos ficarem pesados, 

não desista, pois o que mais decepciona Jesus é quando desistimos de vigiar com ele por uma hora. 
Compartilhe com o grupo como você tem feito para vigiar, estudar e conhecer melhor a palavra de 
Deus. Como esse conhecimento tem influenciado sua vida? Explique o que representa vigiar e como 
você tem levado esse pedido de Jesus no seu dia a dia. 
 

Conclusão. Para permanecermos vigilantes, precisamos enxergar que estão acontecendo enfrentamentos 

espirituais. Não decepcione a Jesus, compreenda que ao teu redor estão as trevas, portanto, não confie 

em si mesmo, pois você precisa do poder do espírito Santo em sua vida.  Não deixe que seus olhos 

permaneçam pesados.  

 

Checagem: Como está sua vigilância em todas as áreas de sua vida? Que atitude tomará agora depois de 

ter estudado essa mensagem? O que está te impedindo de firmar esse pacto com Jesus? O que está 

tomando o lugar do tempo de Deus nos teus estudos e na tua alma? Que detalhes você tem ignorado nessa 

batalha espiritual? 

15 MINUTOS  

Queremos te desafiar a assumir um compromisso de vigilância constante em oração. Acreditamos na 
soberania do Espírito Santo e ao falarmos em nome de Deus, teremos o poder do Espírito Santo para 
discernir os embates espirituais. Ao postar mensagens nas redes sociais, lembre-se também de ali praticar 
essa verdade e buscar a santificação. Mais importante que postar anedotas, ou polarização de divergências, 
é apresentar a mensagem do evangelho. Ore pedindo o direcionamento do Espírito Santo para as tuas 
postagens. Que o evangelho seja propagado através da tua vida, mesmo nas redes sociais. 

  

10 MINUTOS 

Orem individualmente, se casados, em casal com e pelos filhos para que toda mentira que nos prende 
ao mal deste mundo seja anulada, e que sejamos livres para a verdade, vivendo de forma vitoriosa e sábia 
em nome de Jesus. Que seus familiares saibam que são abençoados. Que milagres do Senhor aconteçam 
e que sejam cheios do Espírito Santo. Vigiem e orem. 

Oremos pelos pedidos da célula e pela a saúde dos enfermos da igreja. Continuemos a orar pelo 
restabelecimento do pastor Paulo Davi que começou a participar nos cultos no momento de louvor.  
  



 
 


