
ASSUNTO

Objetivo do encontro:Entender que 
fortalecido. 
Para o líder: Que Deus se manifeste a você
circunstâncias confortáveis! 
Aviso: Sua célula precisa participar das ações sociais da ABASC! Precisamos de doações de Cestas Básicas e 
roupas que podem ser entregues presen
colocadas nos envelopes de ofertas ou por meio do Pix 75051458000179, com o comprovante encaminhado pelo e
mail contribuicao@pibcuritiba.org.br com o título: Doação para ABASC.

10 MINUTOS – QUEBRA GELO. 
Material: uma esponja e uma vasilha com água.  
somos nós. Mergulhe a esponja e esprema a água trazendo
quando é espremida, ela continua molhada, 
de Deus em nossa vida.  

 
20 MINUTOS 

1. (30) Rompendo em Fé - Comunidade Inter
2. Leiam Hebreus 3:7-17. O que mais chamou a tua atenção e porqu
3. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação
4. (30) A Benção - Gabriel Guedes e Júlia Vitória (Letra/Legendado) 
 

Cantares de Salomão 8
 

INTRODUÇÃO: O deserto tem muitas faces
gerar em nós as piores sensações. 
frente além do imenso deserto. Pode ser uma doença inflexível, um problema familiar 
angústia implacável de uma perda. Seja literal ou não, geográfico ou conjuntural, físico ou psicológico, o fato 
é que desertos têm sempre a mesma fisionomia
importantes, as quais não germinam na topografia da alegria, da bonança e da prosperidade. Só os desertos 
oferecem "fertilidade" para tais verdades nascerem em nossas vidas.
I – No deserto aprendemos a ouvir a voz de Deus.
'midbar', vir da mesma raiz da palavra 'dabhar' 

 

O DA SEMANA:A Melhor forma de sair do Deserto
Curitiba, 23 de Outubro2022.  

 
Entender que o existem várias formas de sair do deserto, mas somente 

manifeste a você no deserto e que a aridez lhe revele o que não seria revelado em 

Sua célula precisa participar das ações sociais da ABASC! Precisamos de doações de Cestas Básicas e 
roupas que podem ser entregues presencialmente na recepção da PIB. As doações das Cestas Básicas podem ser 
colocadas nos envelopes de ofertas ou por meio do Pix 75051458000179, com o comprovante encaminhado pelo e
mail contribuicao@pibcuritiba.org.br com o título: Doação para ABASC. 

uma esponja e uma vasilha com água.  Como fazer: explique que a água é a palavra de Deus 
lhe a esponja e esprema a água trazendo a seguinte reflexão: a esponja absorve a ág

, ela continua molhada, deixando um rastro de umidade onde encosta. Assim

Comunidade Internacional Zona Sul (LETRA) - YouTube
que mais chamou a tua atenção e porquê? 

frases de agradecimento e exaltação pelas bênçãos da semana.
Gabriel Guedes e Júlia Vitória (Letra/Legendado) - YouTube

RESUMO DA MENSAGEM 
A Melhor forma de sair do Deserto 

Cantares de Salomão 8-5: Ministra Mara Ribeiro

muitas faces. São secos, solitários e terrivelmente deprimentes, capazes de 
 Parece que não ouvimos Deus, parece que não vemos nada à nossa 

ode ser uma doença inflexível, um problema familiar 
perda. Seja literal ou não, geográfico ou conjuntural, físico ou psicológico, o fato 

é que desertos têm sempre a mesma fisionomia. O Senhor está querendo nos ensinar algumas lições 
nam na topografia da alegria, da bonança e da prosperidade. Só os desertos 

verdades nascerem em nossas vidas.  
eserto aprendemos a ouvir a voz de Deus. É interessante o fato da palavra deserto, no hebraico 

ir da mesma raiz da palavra 'dabhar' – falar, palavra criativa. O deserto é um lugar onde Deus fala, 

A Melhor forma de sair do Deserto 

existem várias formas de sair do deserto, mas somente numa é que você sai 

a aridez lhe revele o que não seria revelado em 

Sua célula precisa participar das ações sociais da ABASC! Precisamos de doações de Cestas Básicas e 
cialmente na recepção da PIB. As doações das Cestas Básicas podem ser 

colocadas nos envelopes de ofertas ou por meio do Pix 75051458000179, com o comprovante encaminhado pelo e-

que a água é a palavra de Deus e a esponja 
a seguinte reflexão: a esponja absorve a água e, mesmo 

de umidade onde encosta. Assim deve ser a palavra 

YouTube 

pelas bênçãos da semana. 
YouTube 

Ministra Mara Ribeiro 

São secos, solitários e terrivelmente deprimentes, capazes de 
Parece que não ouvimos Deus, parece que não vemos nada à nossa 

ode ser uma doença inflexível, um problema familiar insolúvel ou uma 
perda. Seja literal ou não, geográfico ou conjuntural, físico ou psicológico, o fato 

Senhor está querendo nos ensinar algumas lições 
nam na topografia da alegria, da bonança e da prosperidade. Só os desertos 

É interessante o fato da palavra deserto, no hebraico 
deserto é um lugar onde Deus fala, 



onde Ele nos comunica sua vontade. O deserto é o megafone de Deus. Se não fosse essa experiência do 
deserto, poderíamos viver a vida inteira sem ouvir ou conhecer o que Deus tanto deseja nos ensinar e que só 
é possível trazendo-nos a essa angustiante escola. No livro de Oséias 2:14-16, vemos o Senhor atraindo à 
sua amada ao deserto, pois nesse lugar seguramente lhe ouviremos. 
O que significa o deserto para você neste momento em que está vivendo? Dê um testemunho. 
II – No deserto aprendemos a humildade e dependência. Deserto não é só um lugar de condições 
precárias para a sobrevivência. Nos desertos nós temos que aprender a conviver com a dura realidade da 
solidão. Lá, é o Senhor revelando os pontos mais escuros do nosso ser e trazendo a cura. Os desertos nos 
ensinam e aprendemos de uma vez por todas de que Deus é tudo o que precisamos. 
Como a partir desse entendimento, no seu tempo de oração, você pode canalizar para Deus sua 
experiência de deserto? Dê um testemunho de uma situação em que você entendeu e colocou esse 
princípio em prática e como isso fez toda a diferença. 
III- No deserto nossas máscaras são removidas. Na verdade, nada como um deserto para nos ajudar a 
conhecer o nosso próprio eu. Foi o deserto que revelou o coração maldizente e incrédulo do povo que saiu do 
Egito. Quando as crises chegaram, eles revelaram quem realmente eram. Quando estamos atravessando um 
deserto, é porque há uma face oculta do nosso ser que precisa ser conhecida e tratada na presença do 
Senhor. Ele jamais nos põe na fornalha ardente do deserto para nos destruir; Ele apenas nos refina, nos 
torna melhores. Grandes acontecimentos de Deus ocorreram no deserto! O texto hebraico de Cantares 8:5 
diz: Quem vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Podemos encostar-nos ou apoiar-nos no 
amado Jesus. Não estamos sozinhos. O Senhor nos conhece muito bem, mas nós não nos conhecemos. O 
deserto é isso: Somos confrontados com o nosso ego, nossos valores, nossos conceitos e sonhos. É a 
experiência do deserto que vai nos preparar para conquistar a terra prometida. 
Como você se sente quando percebe que está no deserto? Que tipo de máscara pode aparecer nesse 
tempo?Você tem um testemunho de quando ela foi removida? 
CONCLUSÃO.O que de fato importa é que o Senhor está conosco em cada momento da nossa caminhada. 
Se chegarmos ao deserto por nossas atitudes ou formos atraídos por Ele para assim poder ouvir sua voz, 
seja como for, a certeza é que podemos subir, sair do deserto recostados no amado da nossa alma. Ainda 
que o deserto pareça longo e nos sintamos tentados a nos culpar ou culpar alguém por isso, precisamos nos 
lembrar que essas estações são necessárias. É no deserto que deixaremos que o mais puro incenso suba de 
nossocoração e lábios até o trono de Deus. Nossa fidelidade e nosso coração, serão provados, mas 
recompensados pelo Senhor. Se você está em uma temporada assim, se apoie no seu amado. 
. 
CHECAGEM:O que Deus falou hoje? O que tem alimentado sua alma nos desertos? Suas dores com as 
lágrimas? Seus questionamentos? Seus problemas? 

Revelamos Deus pela maneira que enfrentamos os desertos do nosso dia a dia. Fora do ambiente de igreja 
somos mensageiros do evangelho – algumas vezes até usando palavras, mas sempre com atitudes e ações 
que remetem à nossa fé em Jesus. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos 
séculos. Como está o planejamento da sua célula nas ações que envolvem o seu crescimento? 

Orem pelos doentes da igreja e de sua célula. Orem pelos que estão nos desertos. Orem pelos cristãos 
envolvidos na guerra da Ucrânia e pelas eleições que irão ocorrer no Brasil. Que o Senhor nos dê sabedoria 
na hora de votar tendo sempre em vista buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Oremos pelo 
crescimento de todas as células de nossa igreja. Vigiem e orem! 


