
ASSUNTO DA SEMANA: Dia Mau  

Curitiba,20 de fevereiro de 2022. 

Objetivo do encontro: Ensinar como vencer o “dia mau” e o que isso representa biblicamente. O inimigo produz 
artimanhas para tentar desanimar a nossa fé.   
  
Para o líder:  Líder como está o seu relacionamento com seus irmãos de célula e igreja? Busque promover a 
harmonia e comunhão entre as pessoas que lidera e do seu convívio. “E consideremos uns aos outros para nos 
incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, 
mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o Dia”. Hebreus 
10:24-25 “Nós temos que aprender a viver juntos como irmãos, ou pereceremos juntos como tolos” Martin Luther 
King, 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Reconhecendo as bênçãos de Deus 
Peça que cada pessoa fale três coisas que recebeu durante a semana (uma visita, uma tarefa, uma promoção, 
um presente, uma mensagem, etc). Após todos contarem o que receberam, mostre como todas elas são 
pequenas bênçãos de Deus no nosso dia a dia e devemos ser gratos por elas também. 
  

 
 
20 MINUTOS  
 
1. Amigo de Deus  https://www.youtube.com/watch?v=1oHTcow22JE  
2. Leiam Eclesiastes 7:11-14 e comentem o que mais chamou a atenção e por quê.  
3. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação pelas bênçãos da semana.  
4. Abraça-me https://www.youtube.com/watch?v=h8OHL68TceE  

RESUMO DA MENSAGEM – Pastor Michel Piragine 
DIA MAU -  Efésios 6:13 

 
Introdução: Os dias maus são dias de grandes crises, dias difíceis que vão nos provar e colocar em 
cheque a nossa fé. É uma espécie de armadilha do inimigo e o seu principal objetivo é nos tentar fazer 
desanimar na fé, assim como também é uma licença espiritual que Deus dá para que as trevas se 
manifestem, mas o Senhor nos orienta através da sua palavra a enfrentar o dia da adversidade e resistir a 
esse tipo de ataque do inimigo. Na bíblia, o dia mau se manifesta como:  
 
a. Dia da adversidade (Pv 24:10, Sl 9:9 e 27:5) - São dias de grandes crises que vão provar e colocar em 
cheque a nossa fé. É uma espécie de armadilha do inimigo que procura desanimar e mexer com a nossa 
fé. Deus permitiu que Jó (Jo 1:10-12) e Pedro (Lucas 22.31-32) passassem por isso. 

https://www.bibliaon.com/versiculo/hebreus_10_24-25/
https://www.bibliaon.com/versiculo/hebreus_10_24-25/
https://www.youtube.com/watch?v=1oHTcow22JE
https://www.youtube.com/watch?v=h8OHL68TceE


Mas como eu enfrento o dia da adversidade, ou o dia mau? Como eu resisto a este tipo de ataque do 
inimigo? 
   
1. Vistam toda a armadura de Deus (Ef 6:13): O objetivo é resistir e permanecer inabalável. Não é 
impedir o dia mau, ou evitá-lo, mas atenuar os danos do ataque do inimigo. 
Você já passou por alguma experiência onde a armadura de Deus foi a tua proteção contra o 
inimigo?   
 
2. Vigiem e orem (Lc 22:45-46): Este foi o conselho de Jesus para os discípulos antes do dia mau. Um 
dos desafios de orarmos durante o dia mau é a tristeza que nos rouba a vontade de orar. Quando oramos, 
a nossa fé é despertada e teremos força para suportar esse dia. 
A Bíblia diz que não recebemos muitas coisas porque não pedimos a Deus (Tiago 4:2-3). Quando 
oramos segundo a vontade de Deus, é o início da bênção. Compartilhe com o grupo como você 
consegue reconhecer a soberania de Deus em sua vida quando ora. 
 
3. Procure o escape de Deus (I Co 10:13): A bíblia usa várias ilustrações para falar deste lugar de 
escape, como: em salmo 91.1 (o esconderijo do altíssimo); no Salmo 9.9 (é o alto refúgio no dia da 
angustia); no Salmo 27.5 (é o pavilhão que me esconde no dia da adversidade, abrigo e tenda de socorro). 
Este lugar de escape vai servir como refrigério para os dias de aflição. 
Jesus é o grande símbolo das cidades refúgio, o lugar onde podemos nos esconder até que o perigo 
passe, Ele cuida de nós nas tempestades. Como você aprendeu a buscar refúgio em Jesus e em 
outros lugares quando o dia mau chega? Qual foi a sua experiência? 
 
4. Cuidado com as perguntas que não ajudam (Ec 7:10-14): Quando as trevas se manifestam existem 
perguntas que não nos ajudam diante do dia mau. A bíblia está nos exortando a cuidarmos das perguntas 
que fazemos no nosso interior e que pouco podem nos ajudar. Nossas boas ou más ações são geradas em 
nosso pensamento antes de ser executado.  
Como foi para você descobrir essa fórmula de confiança e resistência ao dia mal? Que perguntas são 
essas que fazemos ao nosso interior e que prejudicam a nossa vida cristã? 
 
Conclusão: Em tempos em que o dia que se apresenta é mau, devemos vestir a armadura de Deus, vigiar 
e orar. Assim fazendo, estamos procurando o lugar de escape que vai servir de refrigério para os dias de 
aflição.  
     

Checagem: Você está preparado para enfrentar este dia mau? Você tem raízes suficientemente fortes 

para aguentar este dia? Como tem sido o seu compromisso diário de se revestir de “toda armadura de Deus” 
para resistir ao dia mau e não esmorecer? 

15 MINUTOS  

Muitas pessoas estão passando por vales de dificuldades, não conseguem elevar seus olhos para o alto e 
buscar esperança no Senhor, faltam forças e fé. Você pode levar o evangelho e esperança para os que estão 
neste vale, para revestirem-se de alegria e esperança mesmo em um dia difícil. Jesus é a esperança (Sl 
71:5)! Mostre que quando estamos com Deus, Ele mesmo nos alimenta com Seu pão, dando força e 
semelhantemente nos dando de beber de Suas águas para que sejamos limpos. Quanto mais cheio de Deus, 
mais cheio de esperança e forças teremos para enfrentar o dia mau.  

10 MINUTOS 
Oremos pelas necessidades individuais do grupo, pelas pessoas acometidas de diversas doenças em nossa 
igreja. Orar pelos que estão deprimidos, pelos lares que estão enfrentando lutas e separações. Agradecer 
por todas bênçãos recebidas. Continuemos a orar pelo pastor Paulo Davi e por todos que estão perdendo 
seu entes queridos para o Covid 19. 

http://www.gospelmais.com.br/biblia/?lvBiblia=AT_Sl&capitulo=71&versiculo=5&palavra=&formbusca=buscar&maxpag=20
http://www.gospelmais.com.br/biblia/?lvBiblia=AT_Sl&capitulo=71&versiculo=5&palavra=&formbusca=buscar&maxpag=20

