
ASSUNTO DA SEMANA: Tempos Difíceis. 

Curitiba, 06 de março 2022. 

Objetivo do encontro: Buscar o toque de Jesus para o enfrentamento dos tempos difíceis e compreender as 

razões de Jesus para tornar-nos vitoriosos. 
Para o líder: Esse é um bom momento para incentivar a célula a desenvolver o hábito de buscar Jesus no 
enfrentamento dos tempos difíceis e desenvolver novos hábitos, e mais do que isso, nova vida.    

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Complete a frase - Cada pessoa do grupo se apresenta dizendo seu nome e completa uma frase já determinada. 

Por exemplo: “Sou abençoado porque _____”, “Hoje eu sou grato a Deus por ____”. . 

 

20 MINUTOS 

1. Antífona 001CC - A Ti, Ó Deus, Fiel E Bom Senhor 008 HCC - 

https://www.youtube.com/watch?v=tfG81Q1AUyY 

2. Leia: Habacuque 2:20 

3. O que mais chamou a tua atenção nesse versículo e por quê? 

4. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação.  
5. Caminho no deserto.  https://www.youtube.com/watch?v=H_KsDKLrvLs      

RESUMO DA MENSAGEM – Pastor Paschoal Piragine Jr 

Tempos Difíceis (II TIM 3: 1-9) 
 

Introdução: Nesse trecho da leitura, Paulo deixa claro que não deveríamos estranhar fatos que estavam 

acontecendo e que ele chamava de últimos dias. O que são os últimos dias ou tempos difíceis? É o momento que 

antecede o dia do Senhor. Antes da intervenção do Senhor, os tempos serão ainda mais difíceis. A razão disso é o 

próprio homem e sua inversão de valores em diferentes aspectos:  

 

I – CONDUTA MORAL (v. 2-4): O que está fundamentalmente errado nestas pessoas é que seu amor está 

mal dirigido, pois ao invés de serem amigos de Deus, só conseguem se voltar para si mesmos. Paulo não se 

contenta apenas em diagnosticar os desvios do centro de gravidade do amor humano, mas ele passa a descrevê-

los com detalhes:  

1.Amigos de si mesmos – egoístas. O centro da gravidade do projeto divino, que sempre foi amar a Deus 
sobre todas as coisas, o próximo e só depois a si mesmo, passa a ter o homem como centro de tudo. E se 
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revela aí o orgulho, a arrogância, difamação, calúnia, crueldade, inimizade ao que é bom, traição e 
obstinação. 
O que fazer ao perceber que seu orgulho, arrogância, sentimentos maus, obstinação, crueldade estão 
em você? Como é na prática perceber esses sentimentos, não só nos outros, mas em nós mesmos?  

 
2.Amantes do dinheiro – O processo de inversão dos valores morais não para. Quando coisas valem mais 
que pessoas, é uma forte evidência que dias difíceis já estão acontecendo. 
Como você percebe coisas sendo mais importante que pessoas? Cite pelo menos um exemplo disso 
ao teu redor, seja no trabalho, condomínio ou na mídia 
 
3. Amor aos prazeres – Pela condição da conduta moral, o amor aos prazeres dominará a sociedade, 
revelando pessoas sem qualquer autocontrole, chegando ao ponto da crueldade como tráfico humano, abuso 
de crianças, até dentro de casa com filhos, netos, sobrinhos; o estímulo à pornografia infantil, agressão, etc. 
Existe um movimento social para dessensibilizar a população para esses aspectos. De que maneira 
você tem protegido a tua mente e o teu coração para conservar os valores do reino para a tua vida? 
 
Conclusão: Os dias difíceis já estão entre nós e a causa disso é o coração duro de cada um de nós, que 
somado à maldade de muitos resulta no mal social que nos cerca. Nossa esperança está em Cristo, o único 
que pode mudar o coração humano. Podemos fazer a diferença nesse caos sendo parte de um santo 
movimento que coloca Jesus no centro e que abre mão do controle, deixando que Ele seja o Senhor da 
nossa vida. 

CHECAGEM: O que você busca diante das dificuldades na sua vida? Que atitude tomará agora depois de 

ter estudado essa mensagem? O que está te impedindo de procurar a transformação de Jesus? O que está 

tomando o lugar do compromisso pedido por Jesus na sua vida? Você está disposto a deixar Jesus 
mudar sua visão, valores e a tua própria vida?  

15 MINUTOS  

Queremos te desafiar a apontar para Jesus ao se deparar com todos os tipos de questionamentos e dificuldades. 
Acreditamos na soberania do Espírito Santo e ao falarmos em nome de Deus teremos o poder do Espírito Santo 
para discernir os embates espirituais. Então vamos lá? Onde vocês, como célula, estão dispostos a mostrar os 
valores de Jesus. Tracem planos e mãos à obra. Mostrem o que o Senhor tem para a comunidade onde vocês 
estão.  

  10 MINUTOS 
 
Orem individualmente, se casados, em casal, com e pelos filhos entregando suas dificuldades a Jesus. Que 
milagres do Senhor aconteçam e que sejam cheios do Espírito Santo. Não se esqueçam de orar pelos doentes da 
igreja e de sua célula. Orem pela cura do pastor Paulo Davi. Orem pelas famílias que perderam seus entes queridos 
na pandemia e na guerra, pelos cristãos envolvidos nessa guerra e pelas eleições que irão ocorrer no Brasil, para 
que o Senhor nos dê sabedoria na hora de votar.  

Oremos pelo crescimento de todas as células de nossa igreja. Orem pelas eleições em nossa igreja. Vigiem e 

orem. 


