
ASSUNTO DA SEMANA: TRATAMENTO DE DEUS PARA OS CANSADOS! 
Curitiba, 28 de novembro de 2021 

 

Objetivo do encontro: Reconhecer a voz que nos ensina a esperar em Deus e nos aconselha o que fazer 

enquanto esperamos. 

 

Para o líder: Os conselhos práticos estudados nesta mensagem, se aplicam também na vida em células. Após 

refletir nos pontos da mensagem, tente pensar como aplicar cada um deles em sua célula. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO: BATATA QUENTE!  

Você já brincou de Batata quente? Essa brincadeira pode acontecer tanto na célula presencial como na célula 

online. Para os que estão online podem ir clicando no “levantar a mão”. Se for presencial podem cantar uma 

música e enquanto isso, o participante levanta a mão e abaixa, o vizinho da direita faz o mesmo e assim por 

diante, enquanto a música toca. Em um determinado momento o líder pausa a música e a pessoa que estava 

com a mão levantada, deve contar uma história engraçada que tenha passado e que envolva espera. E o que 

fez enquanto esperava. Podem fazer umas duas ou 3 rodadas, respeitando os 10 minutos de quebra-gelo. 

20 MINUTOS 

1. Os que confiam no Senhor. https://youtu.be/b1UWOkNBp68 

2. Leiam Salmo 125: 1-4 e conversem sobre como essa confiança nos protege e não nos deixa ser abalados.  

3. Eu Me Rendo.  https://youtu.be/_SzVzMh7qfM 

4. Façam orações de exaltação e agradecimentos pelas bênçãos pela semana que passou. 

RESUMO DA MENSAGEM  

Tratamento de Deus para os cansados! 

Isaías 40: 1-31 e Jeremias 29:1-11 – Pr. Michel Piragine 

 

INTRODUÇÃO: O texto de Isaías fala de um povo que estava cansado de esperar pelo socorro do Senhor e 

teriam de esperar 70 anos exilados na Babilônia. O consolo e encorajamento do Senhor chega pelo profeta 

Isaías. Aprender a esperar é uma benção de Deus para nossa vida.  Enquanto essa espera longe de casa 

acontecia, Deus mandou Jeremias escrever uma carta (capítulo 29), de instruções do que eles deveriam fazer 

nesse tempo, explicando ao povo como eles deveriam se comportar durante essa espera.  

https://youtu.be/_SzVzMh7qfM


1. ADOREM (v.4): Quem estabelece o tempo de espera em nossa vida é o Senhor, que nos levanta e nos 

consola. O que significa esperar em Deus? Compartilhe com o grupo se você já adorou a Deus no 

momento em que esperava pela intervenção dele e como foi essa experiência. 

2. CONTRUAM (v.5) O tempo de espera não é um momento de inércia, mas uma espera ativa em que 

podemos fazer algo. Você já ficou paralisado diante de uma situação difícil e de repente se sentiu 

encorajado a fazer algo enquanto esperava? Como foi isso? 

 

3. PLANTEM (v. 5) No tempo de espera, Deus nos ensina a fazer o mesmo de forma diferente. De que 

maneiras o Senhor tem te mostrado como fazer diferente aquilo que você já estava acostumado a 

fazer? 

 

4. MULTIPLIQUEM (v.6) O tempo de exílio com o Senhor, é tempo de crescimento, de multiplicação.  Como 

podemos pensar em crescimento quando estamos limitados e sem desfrutar da nossa liberdade? 

 

5.   ABENÇOEM (v.7) O conselho que pode nos fortalecer nesse tempo de espera tem a ver com a bênção. 

Quando liberamos amor no tempo da espera, somos revigorados. Você já orou por alguém que estava te 

trazendo desconforto? Como Deus te tocou a orar assim? 

 

6.   AVALIEM (v.8-9). No tempo de espera avalie as profecias. A profecia precisa ser confirmada por Deus no 

teu coração. Deus quer que você desenvolva o teu relacionamento com ele. De que maneira podemos 

avaliar as profecias? O Senhor já te confirmou alguma profecia? 

 

7.   CONFIEM (v.10-11) - Deus tem prazer em se revelar a nós quando acreditamos na palavra que Ele traz ao 

nosso coração. Às vezes estamos tão envolvidos com a nossa dor que não conseguimos enxergar. Deus 

quer te fazer lembrar das promessas dele. Creia. Como você tem aprendido a confiar nas promessas do 

Senhor? Dê um testemunho. 

 

8.  BUSQUEM (v.12-14) A espera é um convite de Deus para nós o buscarmos e o encontrarmos. Ele vai se 

revelar mais uma vez. Como você aprendeu a buscar a Deus? Compartilhe com o grupo pelo menos 

uma situação em que você encontrou o Senhor, buscando de todo o coração. 

 

Conclusão: Você está em um tempo de espera? Adore ao Senhor, construa enquanto espera, plante, 

multiplique o que Deus colocou na tua mão, abençoe o ambiente e as pessoas à tua volta, avalie as profecias, 

confie nas promessas do teu Deus e busque ao Senhor de todo o teu coração. 

 

Checagem: O que você está construindo? O que Deus quer que você construa neste tempo? O Deus está te 

ensinando a fazer neste tempo?  

15 MINUTOS  

Ainda estamos vivendo um tempo de limitações, um tempo em que perdemos muito da nossa liberdade. O que 

Deus está ensinando para vocês neste tempo de pandemia? Como a sua célula pode evangelizar neste 

momento? Discutam como e onde vocês podem mostrar o amor de Jesus. Se vocês não conseguirem pensar em 

nada procurem pastores dos novos campi e vejam de que maneira vocês podem ajudar a evangelizar com o seu 



grupo. 

10 MINUTOS 

Você está em um tempo de espera? Vamos orar para que todos esses conselhos possam ser vivenciados por 

você e por todos outros que estejam no mesmo processo de espera. Oremos pelos desafios da célula e por 

todos os motivos de oração que os participantes da célula apresentarem. 

 

Link inscrição 

https://bit.ly/ccnpresencial 

 

 
 

 

https://bit.ly/ccnpresencial

