ASSUNTO DA SEMANA: Da tristeza à alegria, da religiosidade à vida espiritual
Curitiba, 03 de julho de 2022
Objetivo do encontro: refletir sobre os temas tristeza e alegria, conceitos tão presentes na realidade de
cada pessoa. Jesus quer que experimentemos alegria completa e que não depende das circunstâncias.
Para o líder:Descanse no Senhor, “Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda; o
choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria (Salmo 30:5)”!Jesus quer que você
experimente alegria em sua célula commuitas bênçãos.

10 MINUTOS - QUEBRA GELO
Alegria que vêm dos céus!
Objetivo e aplicação:Líderpeça para que os membros da célula contem sobre situações das suas vidas,
nas quais puderam ver com clareza o derramar da alegria vinda dos céus em seus corações! Que esses
testemunhos possam abençoar a vida uns dos outros, e que, independentemente das circunstâncias,
possamos lembrar sempre do privilégio e alegria que devemos ter, por termos sido perdoados por Jesus!

20 MINUTOS
1.Porque vivo está: https://www.youtube.com/watch?v=fpUb57t-rd4
2. Leia: Salmo 118:1-14, qual o versículo que mais chamou a sua atenção e por quê?
3.Em oração,agradeça ao Senhor pelo privilégio de poder desfrutar da verdadeira alegria, a que provém
Dele! Agradeça também as bênçãos da semana que passou.
4.Eu me rendo: https://www.youtube.com/watch?v=HWVuBlxj0Fg

O RESUMO DA MENSAGEM: Da tristeza à alegria, da religiosidade à vida espiritual
João 16:16-24 – Pr. Marcílio de Oliveira
INTRODUÇÃO
Neste texto Jesus fala sobre tristeza e alegria. Temas que são tão comuns a nós! A cada dia alternamos
entre esses dois sentimentos conforme as circunstâncias da vida. A mensagem que Jesus deixa aos seus
discípulos é maravilhosa! Ele deseja que experimentemos alegria completa, uma alegria que não depende
das circunstâncias. Uma alegria que não se acaba! Como experimentar essa alegria?
I. Experimentamos alegria quando compreendemos a mensagem da cruz (v.18, 19).
O que quer dizer “pouco depois”?O contexto nos leva a entender que Jesus está se referindo ao pouco
tempo queexistirá entre sua morte e sua ressurreição. Neste tempo, os discípulos ficariam tristes por
alguns motivos, como: na hora da tribulação traíram Jesus; na hora da angústia negaram Jesus; o peso da
culpa do pecado traz tristeza ao coração; a falta que Jesus faz, não pode ser substituída por nada que o
mundopossa oferecer.Se você não sente e não chora mais pelo seu pecado, há alguma coisa errada com
asua fé e com o seu relacionamento com Jesus. Mas a mensagem de Jesus aqui é uma mensagem de

esperança! Um pouco mais e me verão de novo! Só Jesus traz alegria! Sua presença, sua voz,seu amor,
seu poder, sua graça trazem alegria!
Como podemos experimentar a alegria ao compreendermos a mensagem da cruz? Você jáse sentiu
triste como os discípulos?Nessa experiência que testemunho daria como prova de esperança no
amor de Jesus.
II. Experimentamos alegria na transformação que uma vida espiritual oferece (v.20-22).
A tristeza e a alegria se alternam na vida do verdadeiro discípulo de Cristo, que só experimenta essa
transformação da tristeza à alegria, quando de fato são transformados espiritualmente pelo Senhor. Se a
morte de Cristo na cruz levou tristeza aos discípulos, para o diaboe seus demônios houve celebração de
uma estrondosa vitória sobre Jesus.É assim até hoje! O mundo celebra a morte de Jesus porque deseja
satisfazer osdesejos da carne. Os verdadeiros discípulos, porém, transformados por Ele, podem
experimentar uma alegria transformadora,mesmo quando o pecado parece imperar no mundo. Isso porque
com a naturezado Espírito vencemos o pecado que deseja nos escravizar (Rm 8:5,10-11, 13; Rm 6:14).
O que significa ter a vida espiritual transformada sob a ótica cristã? De um testemunho de como se
dá esse processo de transformação e a vidapassa da tristeza à alegria.
III.Experimentamos alegria quando trocamos nossosquestionamentos pela fé (v.23, 24).
A verdade é que assim como os discípulos de Jesus, nós hoje também temos dúvidas e questionamentos,
e não entendemos muitas das coisas queJesus está fazendo. Porque lutamos com as finanças, as
enfermidades e porque Deus permite o luto. Jesus diz algo tremendo aos discípulos:a “ressurreição”
representa a resposta divinaàs perguntas centrais de nossa vida. A pergunta sobre nossa culpa e
perdiçãoobteve nela sua solução gloriosa. Todas as perguntas sobre nossa morte física eespiritual foram
superadas ali. Troquem seus questionamentos pelas certezas da fé! Somente pela fé chegamos a
presença de Deus e por meio de seu filho Jesus, somos salvos e obtemos a vida eterna.
Como devemos agir para trocarmos nossos questionamentos de vida pela fé em Jesus?O que você
entende sobre a ressurreição de Jesus representar a resposta divina àsperguntas centrais de
nossa vida?
Conclusão:Quando relembramos o sacrifício de Jesus vivemos um misto de sentimentos. Choramos sim
por causa do nosso pecado que o levou à cruz. Mas nos alegramos porque seu sacrifício nos deu vida e
vida eterna! Se você ainda não viveu essa transformação, hoje é o dia de viver uma transformação de
dentro para fora! Troque suas dores e dúvidas pela certeza da fé,de que Jesus venceu a morte e estende
essa vitória, essa vida e alegria eterna a você! Tudo o que você precisa fazer é pedir! Peça que Ele viva
dentro do seu coração! Você experimentará vida nova e alegriaeterna!
Checagem:Você tem experimentado alegria ao compreender a mensagem da cruz? Tem experimentado a
alegria advinda de uma vida espiritual transformada? Tem experimentado alegria ao trocar seus
questionamentos pela fé?

Estamos entrando no segundo semestre de 2022, e com ele uma nova oportunidade de levarmos o
evangelho de Jesus Cristo por meio de nossas células. Líderes, reúnam-se comseus auxiliares e planejem
novas ações de evangelismo visando levar a Palavra de Deus no seu bairro e em sua cidade.
Acompanhem a programação que envolve evangelismona PIB Curitibae participe com sua célula.

Oremos: Pela nossa nação, pelas lideranças da nossa igreja e pelos demais membros. Oremos pela cura
dos enfermos epara que possamos sempre agradecer e valorizar a alegria que nos foi concedida por
intermédio da morte e ressurreição de Jesus! Oremos pelo Brasil e que a vontade de nas próximas
eleições.

