ASSUNTO DA SEMANA: RIOS DE ÁGUA VIVA
Curitiba, 27 de março de 2022.
Objetivo do encontro: Encorajar todos os participantes a deixar de ser cisterna para se tornar fonte dessa água
viva que é Jesus, pois foi esse o convite que Jesus fez naquela festa e nos faz ainda hoje, para deixarmos de ser
cisternas rotas para sermos fonte que jorra por toda a vida até a eternidade.
Para o líder: Aproveite esse ensinamento para levar os membros de sua célula a uma reflexão de como estamos
sendo como células em nossa igreja. Se estamos andando onde a água cobre os pés ou em direção das
profundezas do rio do Espírito Santo.

10 MINUTOS - QUEBRA GELO COMPRIMIDO PARA A FÉ
Material a ser usado: Três copos com água e três comprimidos efervescentes. (Aqueles com envelope tipo
sonrisal)
Desenvolvimento: Colocar três copos com água sobre a mesa. Pegar três comprimidos efervescentes, ainda
dentro da embalagem. Pedir para prestarem atenção e colocar o primeiro comprimido com a embalagem ao lado
do primeiro copo com água. Colocar o segundo comprimido dentro do segundo copo, mas com a embalagem. Por
fim, retirar o terceiro comprimido da embalagem e colocá-lo dentro do terceiro copo com água. Pedir que os
participantes digam o que observaram. Depois disso refletir com o grupo que quando vivemos cheios do Espírito

Santo, fazemos uma diferença incrível no meio onde estamos.
20 MINUTOS
1. Águas purificadoras https://www.youtube.com/watch?v=qgtvRdEOlkI
2. Leitura: João 4: 10-11 e 13-14
3. Façam orações de agradecimento e exaltação pelas bênçãos da semana.
4. Espírito, enche a minha vida https://www.youtube.com/watch?v=n4qswgh24_4

RESUMO DA MENSAGEM
RIOS DE ÁGUA VIVA – CAMPANHA B.O.M. – Pr. Paschoal Piragine Jr – Jo 7: 37-39
INTRODUÇÃO: Jesus estava na Festa do Tabernáculo, que além de um memorial era uma festa de gratidão pela
prosperidade e produtividade da terra. Um dos sentidos desta gratidão era pelo dom divino da água e Jesus aproveita
esse momento para fazer seu convite e ensinar:
I.
SE ALGUÉM TEM SEDE (v.37) Como o Pai havia olhado para a sede física do povo no deserto, Jesus olhou
para o coração da multidão naquela festa e percebeu a necessidade espiritual, perda de perspectiva e falta de
sentido. Jesus é a fonte de água viva e que jorra até a vida eterna, vai muito além do hoje e do agora e se
projeta para algo maior

II.

III.

Como foi que você se aproximou dessa fonte de graça, milagres e salvação? Como é para você viver
diariamente bebendo dessa fonte inesgotável que é Jesus?
VENHA A MIM (v.37) Jesus é a única fonte que sacia de fato a sede da alma. Rituais da fé ou qualquer forma de
religiosidade, pessoas, sucesso ou amores não podem preencher a alma. Só deixam um vazio quando acabam.
Apenas quando o Espírito Santo é derramado em nós, podemos nos sentir conectados, verdadeiramente
supridos e abençoados. Todos precisamos de Jesus e ele está no meio da nossa festa de amor e gratidão para
te dizer que se tem sede, venha!
Você já abriu mão de coisas ou determinados relacionamentos que te impediam de viver saciado por
essa fonte inesgotável? Como foi esse processo?
BEBA (v.37) Jesus acrescenta “Beba” que nada mais é que confiar, descansar do fardo e pecados. É apropriarse da graça e do amor que restaura. E quanto mais bebemos, mais entregamos, confiamos, obedecemos e
cremos. E mais, Jesus mesmo fará que rios de água viva corram do nosso interior. Deixamos de ser deserto e
passamos a ser fonte.
Você já viveu essa enchente de amor e graça do Senhor? Conte como foi e o que mudou na sua vida à
partir disso.

Conclusão: Você está com sede? Jesus está dizendo “Então venha a mim e beba! Quero fazer de você não somente
alguém que tem a sede saciada, mas que jorra a minha benção por onde passa.””.
Checagem: Você está satisfeito com as águas do rio de Deus no tornozelo? O que te falta para mergulhar fundo nessa
fonte inesgotável de poder, amor e graça? Você quer ouvir o chamado?

15 MINUTOS
Se você já entendeu como se tornar, em Deus, essa fonte inesgotável para saciar a sede de pessoas à sua volta,
já é capaz de compartilhar com elas essa água da vida que é Jesus. Ore ao Senhor pedindo inspiração e escreva
para, pelo menos uma pessoa, uma mensagem de encorajamento e amor. Mencione que estará orando por ela
nesta semana e ore para que o Senhor se revele a ela e que ela também possa, através de você, desfrutar dessa
fonte inesgotável que é Jesus e, logo, ela também estará sendo uma fonte de amor e graça na vida de alguém.

10 MINUTOS
Apresentem ao Senhor as ações que serão feitas por cada participante nesta semana. Que o Espírito Santo ministre ao
coração de cada pessoa que receber a mensagem. Oremos também louvando ao Senhor pelas bênçãos que estão
chegando com a parceria da nossa igreja com Joni’s Center e agradeça ao Senhor por tudo o que Ele ainda fará.
Continuamos em oração pelos ucranianos que estarão chegando nos próximos dias. Coisas grandiosas o Senhor ainda
vai fazer, pois cada um de nós como igreja, estará sendo essa fonte de águas vivas.

