
ASSUNTO DA SEMANA: A ESPERANÇA RENASCE 

Curitiba, 17 de abril 2022. 

Objetivo do encontro: Buscar esperança nas promessas de Jesus para o enfrentamento dos tempos difíceis. 

 

Para o líder: Esse é um bom momento para incentivar a célula a desenvolver o hábito de confiar em Jesus no enfrentamento 

dos tempos difíceis e desenvolver novos hábitos, e mais do que isso, nova vida.    

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Cada pessoa fala três coisas que recebeu durante a semana. Após todos contarem o que receberam, mostre como todas elas são 

bênçãos de Deus no nosso dia a dia e devemos ser gratos por elas também. 

20 MINUTOS 

1. Ressuscita-me      https://www.youtube.com/watch?v=4NVhBmzEaZI  

2. Leia: Apocalipse 1:18 - O que mais chamou a tua atenção e por quê? 

3. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação pelas bênçãos da semana. 

4.    Porque Ele vive - https://www.youtube.com/watch?v=s3TzMYVjxtE       

RESUMO DA MENSAGEM – A ESPERANÇA RENASCE 
Lucas 24:1-12 - Pastor Paschoal Piragine Jr 

 

Introdução: Vivemos dias conturbados. Primeiro a pandemia. Depois, a economia fez com que milhões de pessoas perdessem 

seus empregos. Quando parecia que as coisas iriam melhorar, uma guerra no leste Europeu. Nós também precisamos de uma 

mensagem de esperança. Naqueles dias a mensagem era: Jesus ressuscitou como havia prometido. Uma mensagem de 

esperança viva nos corações daqueles que abrigam a boa notícia que o evangelho anuncia: 

I. Jesus está vivo: À entrada do túmulo de Jesus em Jerusalém há uma inscrição com as palavras do anjo: Ele não está aqui 

porque ressuscitou. Que vontade de crer! Mas como? Que vontade que seja verdade, mas será que é? A maior mensagem de 

esperança é esta: Jesus está vivo, nós também podemos senti-lo e experimentar a sua presença. Ele continua sendo o mestre da 

nossa fé, não uma religião morta ou vazia. Ele ressuscitou. Ele é a nossa esperança, nossa segurança e é ele quem fala conosco. 

Se você precisa de esperança, esta é a mensagem: Nem a morte pode deter o nosso salvador. O que significa, para você, que 

Jesus está vivo? Como posso demonstrar no meu dia a dia? 

  

II. Ele marcou um encontro com vocês:  A segunda palavra de esperança proferida pelos anjos foi que Jesus ressuscitado 

havia marcado um encontro com os seus discípulos, antes da sua morte, no lugar combinado. Ele marcou um encontro com 

cada um de nós, e mesmo que sejamos como os discípulos no caminho de Emaús que estavam desistindo, ele vai ao nosso 

encontro. Os discípulos voltaram para Jerusalém para estarem com os demais discípulos, para o encontro com o Mestre na 

Galiléia. Mesmo você não vindo ao seu encontro, Jesus tem vindo ao seu, e de muitas maneiras diferentes.  

https://www.youtube.com/watch?v=4NVhBmzEaZI
https://www.youtube.com/watch?v=s3TzMYVjxtE


Como Ele tem feito arder o seu coração com as suas palavras, como naqueles dois no caminho de Emaús? Como Ele tem 

aberto caminhos onde parecia não haver mais caminhos? Quem Ele tem usado como instrumentos do seu amor, só para 

lembrá-lo o quão importante você é para ele?  

 

III.    Ele faz o que promete: A última mensagem de esperança proferida pelos anjos é que Ele faz tudo quanto promete. Às 

vezes, algumas das maiores bênçãos podem ser interpretadas como desgraça pois ignoramos: a) seu propósito salvador (se ele 

não morresse, descesse ao Hades, tomasse as chaves da morte e do inferno, derrotasse o nosso inimigo na cruz, nunca haveria 

salvação); b) suas promessas (Ele prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia, todas as suas promessas se cumpriram em nossas 

vidas, viva a esperança de sua fé e busque as promessas de Jesus), c) sua natureza e o seu poder (Ele é suficiente para ser a 

nossa esperança, por isso podemos confiar nele). As mulheres murmuravam a falta do corpo de Jesus e não reconheceram o 

milagre. Jesus cumpre suas promessas e para isto ele só depende da sua Natureza Divina, e do seu Poder sem fim.  

Em que situações você já se viu como estas mulheres que não eram capazes de reconhecer o milagre que ocorria naquele 

exato momento? Em que situações você se viu em derrota quando o Senhor está preparando um tempo grandioso de 

bênçãos? 

 

Conclusão: Portanto tenha esperança em Jesus. Pois ele faz o que promete. Ele está vivo, Ele tem um encontro com você hoje. 

Não o deixe passar sem que ele entre em sua casa.  

Checagem: Quantas vezes você não percebeu a graça do Senhor ao seu redor, sofrendo quando poderia sorrir novamente por 

antever que o milagre já começou? Que atitude tomará agora depois de ter estudado essa mensagem? Ele tem um encontro 

marcado com você hoje, pois Ele faz o que promete.  

15 MINUTOS  

Queremos te desafiar a apontar para Jesus como quem venceu a morte. E se venceu a morte, não há nada impossível para ele. 

Você conhece alguém que está em algum tipo de beco sem saída? Mostre que Jesus é a única esperança, o único autor e 

restaurador da vida. Então vamos lá? Onde vocês, como célula, estão dispostos a mostrar Jesus? Tracem planos e mãos à obra. 

Mostrem o que o Senhor tem para a comunidade onde vocês estão. Orem que milagres do Senhor aconteçam. 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. Vigiem e orem. 

 

10 MINUTOS 
Separe a célula em grupos de até 5 pessoas no máximo, sendo que cada grupo deve ser conduzido por um discipulador. De 

maneira muito simples, pessoal e direta, o discipulador que é apenas um facilitador, promove um momento de troca de 

experiências entre os participantes. Cada um compartilha como tem sido sua leitura Bíblica e tempo de oração, assim como o 

que tem visto Jesus fazer ao seu redor através da sua vida. Esse é o momento B.O.M. : Bíblia, Oração e Missão. 
 
 


