
ASSUNTO DA SEMANA: O poder transformador da Palavra de Deus 

Curitiba, 10 de abril de 2022 

 

Objetivo do encontro: Refletir sobre o poder transformador da Palavra de Deus. 

Para o líder: Valorize esta Palavra! Que a Palavra do Senhor direcione todos os seus passos para que você, e todos 

ao seu redor, possam ser fortalecidos e impactados por ela!  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO  

O poder das palavras! 

Objetivo e aplicação: Líder, peça aos membros da célula para relembrarem algumas situações onde palavras 

impactaram positivamente as suas vidas. Que todos possam refletir o quão boa é a palavra dita no momento 

oportuno.  

20 MINUTOS 

1. Ser reconhecido por Deus -  https://www.youtube.com/watch?v=YSrJZBJzWO4  

2. Leia: Salmo 112: 1-6, qual o versículo que mais chamou a sua atenção e por quê? 

3. Em oração, agradeça ao Senhor por ter acesso à Sua poderosa Palavra, e pelas bênçãos da semana! 

4. Vem Sobre Mim -  https://www.youtube.com/watch?v=E29UsGe2DsE  

O RESUMO DA MENSAGEM: O poder transformador da Palavra de Deus 

Atos 8:26-40 – Pr. Michel Ferreira Piragine 

INTRODUÇÃO  

Talvez você não compreenda a dimensão do privilégio que é carregar uma Bíblia na mão. Essa palavra é poderosa 

para salvar vidas. Ela é sagrada porque é a palavra de Deus revelada. Quando colocamos a mensagem dela em 

prática, experimentamos a vontade de Deus em nossas vidas. A Bíblia pode transformar a vida das pessoas, porque a 

palavra de Deus é poderosa. Vamos estudar cinco motivos para isso: 

 

I. Porque ela nos apresenta Cristo (v.30-35) O eunuco estava lendo a passagem contida em Isaías 53, o cântico do 
servo sofredor, texto que aponta para Jesus. Quando Filipe começa a explicar a respeito de quem a escritura falava, 
e quando o eunuco entende quem é Jesus, a sua vida é transformada. Quando lemos a palavra, somos 
transformados de glória em glória. Olhe para Jesus, leia a bíblia e a sua vida vai ser transformada por ele.  
Como podemos conhecer a Cristo por meio da palavra de Deus? O que significa ter uma vida transformada pela 

palavra de Deus? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YSrJZBJzWO4
https://www.youtube.com/watch?v=E29UsGe2DsE


II. A palavra de Deus é viva e poderosa (Hebreus 4:12). Quando lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo interage 

com as escrituras, Ele está trabalhando, revelando coisas diferentes, falando de formas diferentes e trazendo novas 

realidades. Olhe para Cristo hoje e Ele vai transformar sua vida.  

Por que a palavra de Deus é viva e poderosa? Como o Espírito Santo trabalha enquanto lemos as escrituras? 

 

III. A palavra de Deus é um convite para uma aliança com Ele (v.36-39). Quando lemos a escritura, somos 

convocados e ministrados por Deus. O Senhor nos convida para comprometermos com Ele, para que façamos uma 

nova aliança. Jesus morreu por nós para que pudéssemos ser salvos e nos achegar a Deus. O eunuco compreendeu 

que Deus queria fazer uma aliança com ele, e por este motivo, é batizado nas águas.  

O que significa ter uma aliança com Deus? Como podemos honrar o nosso compromisso com Ele? 

 

IV. – A palavra de Deus é poderosa porque é uma lâmpada (Salmos: 119-105). A palavra de Deus é lâmpada para 

guiar os nossos passos. Ela nos faz enxergar uma realidade que não conhecíamos e nos faz mudar de rota. Foi isso 

que aconteceu com o eunuco quando se encontrou com a palavra. Ele viajou cerca de 300 km para participar do 

culto e para ficar à porta, mas quando ele está no caminho de volta, lendo as escrituras, Jesus se manifesta a ele. 

Uma profecia se cumpriu naquele dia, uma lamparina se acende dentro daquela carruagem e aquele homem se 

transforma em um missionário, um agente do Reino de Deus. 

Por que a palavra de Deus pode ser considerada uma lâmpada para guiar os nossos passos? Como podemos ser na 

célula, testemunhas vivas do poder da palavra de Deus para iluminar as vidas que se encontram na escuridão? 

 

V. – A palavra é poderosa porque ela é uma ferramenta para o cumprimento da missão. (Atos 8: 4-5): Filipe 

ministrava essa palavra viva. Esse homem pregava a palavra e viu vidas sendo transformadas. Enquanto ministramos 

a palavra, Deus opera seus milagres, seus sinais. Existe um Rei e um governo que está acima de todos. Somos 

agentes desse reino, temos a palavra de Deus em nossas mãos. A glória de Deus será revelada entre nós.  

Por que é tão importante o conhecimento da palavra de Deus para cumprirmos nossa missão em Cristo? O que a 

palavra de Deus produz em nossas vidas? 

Conclusão: A palavra de Deus é viva e poderosa, ela nos apresenta Cristo e nos convida a termos uma aliança com 

Ele. É lâmpada que ilumina os nossos passos e ferramenta que nos auxilia para o cumprimento de nossa missão. 

Anuncie essa palavra, mostre o que você era e o que você é depois que aprendeu o seu ensinamento. Vamos pedir a 

Deus que nos use para o louvor da Sua glória.  

Checagem: Você tem valorizado a palavra poderosa de Deus? Ela tem sido lâmpada para os seus pés?  Você tem 

anunciado esta palavra para aqueles que Deus tem colocado em seu caminho? 

15 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. 

Oremos: Pela nossa nação, pelas lideranças da nossa igreja e pelos demais membros. Oremos pelas famílias 

ucranianas, para que Deus possa trazer paz em meio à guerra. Oremos pelos enfermos de nossa igreja para que o 

Senhor traga a cura.   

 


