
ASSUNTO DA SEMANA: Deus se revelou a nós 
Curitiba, 22 de Maio de 2022 

 
Objetivo do encontro: Lembrar da alegria em participarmos de uma igreja tão viva e alegre, que possui vários 
ministérios ativos e com muitas ações em vários âmbitos evangelísticos, além de ações sociais.  
Para o líder: Lembre, convide e estimule os membros da célula, para que participem dos ministérios, dos encontros 
e cultos da igreja, recorde que temos a missão de evangelizar, levando a palavra de Deus para aqueles que não 
conhecem, ou ainda não entenderam a mesma. Aqueles que puderem ser voluntários, que procurem a igreja ou 
você líder (para que consulte o supervisor os contatos necessários), quanto as diversas possibilidades de ajudar e 
transformar vidas pela igreja.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
Material: Papel, lápis ou caneta 
Como fazer: (Da série) Vamos nos conhecer mais um pouco? 
Objetivo e aplicação: Peça que cada um escreva no papel, qual o animal de estimação que mais gosta (e porquê?), 
qual o seu prato preferido (tipo de comida), escreva algum hábito que tem no dia a dia (saio para correr, tenho que 
ler o jornal etc.) e qualquer coisa que seja muito especial em sua vida (alguém, um conhecimento que possui, uma 
conquista, uma situação pela qual passou, entre outros). Não é para pôr o nome. Dobre o papel. Recolhe os papeis 
em uma sacolinha, sacuda e redistribua os papéis entre as pessoas, se pegar o seu não tem problema. 
Na sequência, peça que as pessoas leiam o seu papel e tentem adivinhar quem é quem, pelo que está escrito. O 
objetivo é compartilharmos um pouquinho de nós e do que somos. 

1. Faz um milagre em mim https://www.youtube.com/watch?v=f31as708GuM 

2. Leia: Salmos 57, qual o versículo que mais te chamou a atenção e por quê? 
3. Em oração, lembre-se de todas as bênçãos recebidas na célula que passou e agradeça à Deus por tudo 
4. Já refulge a glória eterna https://www.youtube.com/watch?v=nBtXttEJItQ 

O RESUMO DA MENSAGEM: Deus se revelou a nós 
João 1:18-34 – Pr. Adoniran dos Santos Melo 

 
INTRODUÇÃO 
Quando estudamos a palavra de Deus, percebemos muitas coisas maravilhosas que acabam ganhando força e 
culminando em Jesus. O nascimento e toda a vida de Cristo, é um ponto incrível que dividiu a história bíblica do Deus 
invisível e que se tornou visível, que traz o amor em discurso profético materializado, onde Deus torna-se homem e 



passa a habitar entre nós cheio de verdade. Mas qual o objetivo disto? Veremos os principais motivos para que Deus 
se revelasse para nós: 
I. Deus se revelou para que entendamos o seu amor: No antigo testamento havia um grande esforço dos profetas 
para que as pessoas vivessem em santidade e buscassem mais a Deus para experimentarem seu amor, mas parece 
que a comunicação deste amor era ruidosa, não dava para entender claramente, então Deus se fez humano para 
que esta comunicação ficasse clara e evidente. Deus não mede esforços para revelar seu amor a cada um de nós, 
para experimentarmos esse amor, para sermos envolvidos por este amor. 

O que significa para você, experimentar o amor de Deus? Você tem vivido esse amor, revelando aos que 
estão a sua volta por meio de suas palavras e atitudes? 

II. Deus se revelou para que experimentemos suas bênçãos: existia um abismo entre nós e Deus, mas Deus enviou o 
seu cordeiro para ser sacrificado por nós, para que esse abismo fosse desfeito, para que essa barreira fosse 
quebrada, para que o perdão fosse nos dado gratuitamente por meio de Jesus Cristo. 

Como podemos “estar na bênção”? Você percebe as bênçãos diárias ou tem se focado apenas em coisas que 
acredita serem grandiosas?Você consegue entender o que é amar a Deus e experimentar suas bênçãos 
diariamente? 

III. Deus se revelou para que vivamos: Jesus Cristo é aquele que governa todas as coisas, Ele é profeta e da sua boca 
saem as palavras de Deus, e como sacerdote vai nos representar diante do Pai. Ele veio ao mundo não apenas para 
entender o amor e nos abençoar, mas também para que tenhamos vida n’Ele. A qualquer momento, você pode 
optar em deixar de simplesmente existir e aceitar em ter vida, mas vida eterna em Jesus.  

Qual o significado de somente existir contra ter uma vida? O que é ter convicções e fé? Como estas 
convicções e fé podem levar a uma vida eterna?  

Conclusão: 
Deus se revelou a nós, para que possamos viver o amor do Pai e as suas bênçãos, para termos vida plena. Hoje 
mesmo, essa realidade pode transformar-se em sua realidade, venha a Jesus e veja o próprio amor que virou gente 
como eu e você para que nossas vidas se encontrem n’Ele. 
Checagem:  
Você sente que vive ou existe? Como você pode estar conectado com Jesus e ao Pai? O que lhe falta para passar a 
viver e sentir, sabendo que terá uma vida eterna? 

 
Como estão os nossos alvos de oração da campanha? Ou mesmo os convidados e participantes? Que tal dar uma 
ligada, passar um whatsApp ou mesmo fazer uma conferência com os mesmos? Aproveite e faça uma oração em 
conjunto, isto significará muito para cada um. Também, como estão as pessoas de suas vidas profissionais, sociais e 
familiares, que tal uma oração com aquelas pessoas que você sabe que estão com problemas?  

Oremos: Pelo ministério de adolescentes, por cada vida que está sendo orientada e resgatada, para que os ministros 
e voluntários sejam abençoados com a orientação necessária para transmitir a palavra de Deus para os nossos 
amados adolescentes. Pelos funcionários da PIB Curitiba, que mantém a estrutura da nossa igreja, para que sejam 
abençoados em suas despensas e recursos para suas vidas, além do agradecimento em manterem a nossa igreja 
preparada para cada ministério e culto. Em agradecimento pela marcha para Jesus, por ter sido um evento de 
testemunho para toda a Curitiba.  
 


