
ASSUNT

Objetivo do encontro: Estudar sobre o
aprender a esperar o tempo de Deus, 
Para o líder: não negligencie seu autocuidado
de saúde e acatar orientações médicas.
espiritualidade emocionalmente saudável
suas lutas pessoais, seus medos, suas derrotas e que lhe conduza 
 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO LEMBRAN
No início da célula deixe uma pequena guloseima
participante no centro do espaço da reunião ou entregue na chegada. 
para que as pessoas sentem em círculo
Deus fez por você nesta última semana

 
20 MINUTOS 
1. Eu preciso de um milagre https://www.youtube.com/watch?v=sUcbNuo6MV8
2. Leia: Salmo 73: 23-28. O que mais chamou a tua atenção e porqu
3. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação
4. Faz um milagre em mim https://www.youtube.com/watch?v=MSRP17qOH9c

RESUMO DA MENSAGEM 
(Lucas 8:

Introdução:Jesus está voltando e mui
desesperado por sua filha. Jesus, a caminho, 
de uma hemorragia e é curada imediatamente.
que sua filha morrera. Jesus o acalma e deixa claro que vai ficar tudo bem.
 
I. Caso busque, se humilhe e confie 

coração prostrado, humilhado e confiante, 
nãoimpediram Jairo de se humilhar dia
angústia, somente lhe restar apelar para Jesus
O que significa humilhar-se dia
independentemente dos recursos e 
que quando nos humilhamos, no final

 
ASSUNTO DA SEMANA: Milagres - no Fim Tudo Dará Certo

Curitiba, 17 de julho de 2022 
sobre os milagres que continuam acontecendo nos dias atuais

, buscando, confiando e tocando em Jesus. 
negligencie seu autocuidado, desde hábitos alimentares, atividade

de saúde e acatar orientações médicas. Peça a Deus orientação quanto aos cuidados no 
espiritualidade emocionalmente saudável.Você tem alguém que confia o suficiente 

seus medos, suas derrotas e que lhe conduza gentilmente, mas com firmeza

LEMBRANÇAS BOAS. 
ixe uma pequena guloseima (uma bala ou pequeno pedaço de chocolate
o espaço da reunião ou entregue na chegada. Quando chegar a hora da dinâmica peça 

círculo e, começando por você, conte alguma coisa muito boa, algo doce que 
nesta última semana. Após contar, abra a bala e coma. E assim sucessivamente

https://www.youtube.com/watch?v=sUcbNuo6MV8 
que mais chamou a tua atenção e porquê? 

frases de agradecimento e exaltação pelas bênçãos da semana.
https://www.youtube.com/watch?v=MSRP17qOH9c 

RESUMO DA MENSAGEM –No Fim Tudo Dará Certo.
Lucas 8:40-55). Pastor Adoniran Melo 

 
Jesus está voltando e muitos estão alegres e esperançosos. Jairo, o principal da sinagoga

, a caminho, foi atrasado por uma multidão e ainda chega uma mulher 
e é curada imediatamente. E Jairo... procurando acelerar o cortejo até receber a notícia de 

acalma e deixa claro que vai ficar tudo bem. 

Caso busque, se humilhe e confie – no fim tudo dará certo (Lc 8:40-42):Caso você busque a Jesus com o 
humilhado e confiante, no final tudo ficará bem. A posição social 
de se humilhar diante de Jesus em meio ao seu desespero. Se, na hora do desespero e da 

somente lhe restar apelar para Jesus, no fim, tudo dará certo. 
se diante de Jesus em frente às dificuldades lutas

independentemente dos recursos e posição social?Como você entende para sua vida a afirmação de 
que quando nos humilhamos, no final, tudo dará certo? O que teria acontecido se Jairo 

o Fim Tudo Dará Certo 

continuam acontecendo nos dias atuais, onde precisamos 

atividades físicas, exames periódicos 
quanto aos cuidados no que se refere à 

o suficiente para que possa lhe falar de 
gentilmente, mas com firmeza?  

ou pequeno pedaço de chocolate) para cada 
hegar a hora da dinâmica peça 

você, conte alguma coisa muito boa, algo doce que 
sucessivamente… 

pelas bênçãos da semana.. 

No Fim Tudo Dará Certo. 

Jairo, o principal da sinagoga, clama 
chega uma mulher que sofria 

... procurando acelerar o cortejo até receber a notícia de 

Caso você busque a Jesus com o 
A posição social e os recursos que tinha, 

Se, na hora do desespero e da 

dificuldades lutas e desespero, 
para sua vida a afirmação de 

O que teria acontecido se Jairo parasse e 



recuasse diante da opinião pública, dos pares e sua família de buscar, se humilhar, chorar e confiar em 
Jesus?  

 
II. Se tocar em Jesus – no fim tudo dará certo(Lc 8:43-48):Precisamos aprende a tocar em Jesus com a nossa 

persistência, nossa fé, nossas orações e louvores,mesmo quando tudo e todos dizem que não podemos. 
Tocando em Jesus com nossa fé, através das nossas orações, confiando e entregando tudo que temos e 
somos nas mãos do Senhor, mesmo sabendo que às vezes não teremos todas as respostas– no final, tudo 
ficará bem. Se tocarmos o Seumanto através de nossas orações e louvores – não somente cânticos, no final, 
tudo ficará bem. Quando estamos cheios de Deus nós transbordamos dele e tocamos no Senhor. Para isso, 
precisamos nos humilhar, buscar, confiar e tocar em Jesus. Quando lemos a Bíblia, precisamosaprender a 
dizer que estamos lendo e vivendo o que ela ensina, assim tocaremos em Jesus e seremos curados. 
Quem de nós se aproximou de Jesus para tocá-lo com fé?O que significa nesse estudo, tocar o manto 
de Jesus? Quem de nós toca no manto de Jesus através da oração? O que significa, a partir desse 
entendimento, investir tempo numa vida de oração? 
 

III. Caso saiba esperar – no fim tudo dará certo(Lc 8: 51-56): Como Jairo, precisamos lutar contra as nossas 
angústias e desesperos em meio a pausa de Jesus. Isso é desesperador, pois queremos as respostas 
imediatas a todos os problemas pelos quais passamos. No caso de Jairo era a resposta imediata à sua única 
filha, mas para nós poderia ser a faculdade errada, o casamento errado e tudo que foram feitos contrários a 
vontade de Deus. Parecemos crianças na fé perguntando a todo instante a Jesus se vai demorar muito a 
resposta, sem a noção que no final tudo vai dar certo. 
Qual a sua maior dificuldade em esperar o tempo de Deus para confiar e tocar em Jesus, na certeza de 
que no final, tudo vai ficar bem?Dê um testemunho de um problema que você soube esperar no Senhor 
e deu tudo certo, e outro que não soube esperar. 

 
CONCLUSÃO.Muitas vezes somos como crianças desesperadas falando com o pai, que está no controle: Falta 
muito? Vai demorar? Jairo, apesar do desespero, não interrompeu Jesus enquanto ele estava conversando e 
atendendo aquela mulher que o tocara. Apenas aprenda a esperar em Deus e não procure apressar o processo 
como Abrão e Sara fizeram, o que lhes causou muito sofrimento. Apenas aprenda a esperar e no final, tudo ficará 
bem. 
 
CHECAGEM:Depois de ouvir essa mensagem, qual o impacto na sua vida, seus pares, família e opinião pública, 
quando em meio às aflições e lutas você buscar, se humilhar, chorar e confiar em Jesus?Quanto tempo diário 
você vai investir numa vida de oração? Que atitude tomará agora depois de ter estudado essa mensagem?  

O desafio para essa semana é entendermos que no nosso dia a dia, fora do ambiente de igreja somo mensageiros 
do evangelho – algumas vezes até usando palavras, mas sempre com atitudes e ações que remetem à missão 
que Jesus deu, prometendo estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. 

 
Não se esqueçam de orar pelos doentes da igreja e de sua célula. Orem pelas famílias que perderam seus entes 
queridos, pelos cristãos envolvidos na guerra da Ucrânia 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. 


