
ASSUNTO DA SEMANA: Enfrentando um novo tempo 
Curitiba, 27 de novembro de 2022 

 
Objetivo do encontro: refletir sobre alguns conselhos que podem nos ajudar a enfrentar o novo tempo e 
a dificuldade de nos relacionar ele. 
Para o líder:No ambiente de célula temos que enfrentar a sua multiplicação que é um tempo novo de 
excitação e medo, com o passar do tempo passa a gerar mais medo. Precisamos confiar em Deus à luz da 
Sua palavra. 
Avisos: Sua célula precisa participar das ações sociais da ABASC! Precisamos de doações de Cestas 
Básicas e roupas. Todos podem entregar presencialmente na recepção da PIB, através dos envelopes de 
ofertas ou do Pix 75051458000179, enviando o comprovante no e-mailcontribuicao@pibcuritiba.org.br com 
o título assunto Doação para ABASC. Estamos entrando em dezembro e com ele a Campanha de Cestas 
de Natal para as famílias. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
Tudo novo de novo 
Objetivo e aplicação:Líderpeça para que os membros da célula compartilhem situações que os levaram a 
“recomeçar”. Que os testemunhos possam edificar uns aos outros e, ao término da explanação, toda a 
célula possa reconhecer a presença de Deus nos “recomeços” e agradecer ao Senhor pelas direções 
recebidas! 

20 MINUTOS 
1. Viverei para teu louvor: https://www.youtube.com/watch?v=P_nFkenh3AA 
2. Leia: Salmos91:1-14, qual o versículo que mais chamou a sua atenção e por quê? 
3. Em oração,agradeça ao Senhor pela ajuda recebida ao enfrentar um tempo novo e pelasbênçãos da 

semana. 
4. Maravilhosa graça:https://www.youtube.com/watch?v=Ot5tvfVwMyU 

O RESUMO DA MENSAGEM: Enfrentando um Novo Tempo 
Pr. Paschoal Piragine Jr 

INTRODUÇÃO 
Nos relacionar com o novo, ao mesmo tempo em que nos excita e motiva, nos amedronta. De outro lado, a 
medida em que o tempo passa e nos sentimosseguros e de alguma maneira consolidados na vida, o 
novopassa a gerar mais medo do que excitação.Estamos diante de um novo momento na vida da Igreja 
que se aproxima com a sucessão pastoral e hoje, vamos olhar à luz da palavra de Deus, alguns conselhos 
que podemnos ajudar a enfrentar o novo tempo que se aproxima. 
I- O NOVO É SEMPRE UM CONVITE À SUPERAÇÃO E AO CRESCIMENTO (Êx. 3:1-4): O primeiro 
exemplo da Palavra de Deus que vamos relembrar é o que Moisés tem a nos ensinar sobre o novo.O novo 



atraiu ele que ficou tremendamente atraído pela manifestação da glória deDeus, mas quando esta 
adoração começou ele temeu porque o novo sempre pedirá de nós superação e crescimento. Moisés 
apresentou seus medos e as suas necessidades de superação. O segredo para se vencer este medo é 
comprometer-se com Deus,pois sua resposta diante destes passos de fé sempre será:“Eu serei 
contigo”!(Êx.3.12). Você precisa deste tipo de superação e crescimento que transcende a sua capacidade 
e que é conduzida e mediada pelo maior de todos os mentores desta vida, o nosso tremendo e poderoso 
Senhor. 
Como podemos, de forma prática, atender ao convite à superação e ao crescimento? Dê um 
testemunho. 
 
II-O NOVO PEDE DE NÓS UMA FÉ INCONDICIONAL (Gên. 12:1-4): O segundo personagem bíblico que 
nos ajuda a enfrentar o novoé Abraão. Ele tinha 75 anos de idade quando Deus lhe fez uma promessa 
deque ele seria o pai de uma grande nação. As sementes de esperança que são semeadas por Deus 
emnossos corações exigem de nós uma fé incondicional.O novo de Deus só é conquistado com uma fé 
incondicional. O grande problema da fé incondicional é que você não terá ocontrole, nem do bom 
senso.Toda a vez que Abrão tentou reassumir o controle usando obom senso ele se perdeu (fome, 
concubina, mentira etc.). Não há altares para o bom senso, só para a fé, pois o bom senso é só expressão 
da minhahumanidade, já a fé é o intangível da divindade trazido a realidade.  
Como separar o bom senso da fé incondicional? Como podemos desenvolver uma fé 
incondicional? 
 
III-UMA VISÃO ESPIRITUAL DA REALIDADE(2 Re. 6:15-17): O terceiro personagem que nos ajuda a 
enfrentar o novo é Eliseu. Para enfrentarmos o novo com fé é preciso que tenhamosuma visão espiritual 
das realidades que nos cercam. Se ele olhasse para o amanhã somente, com uma visão humanadas 
realidades, só enxergaria morte destruição e desgraça.Mas graças a Deus quando um novo caminho, uma 
nova vida,um novo propósito nos é apresentado, ele nos dá olhos espirituaispara discernir as nossas 
realidades.Ele viu a batalha, a oposição, as dificuldades, as portas que tentam se fechar, as armadilhas, 
as intrigas, as artimanhas deSatanás, mas estas coisas não eram o foco da sua visão.Olhe para o que 
Deus está fazendo! Há anjos a sua volta!Se Deus é por nós, quem será contra nós? (Rm. 8:31). 
Como devemos proceder para ter uma visão espiritual das realidades que nos cercam? 
 
CONCLUSÃO 
O novo é sempre um convite a superação e ao crescimento, e pede de nós uma fé incondicional. Requer 
também uma visão espiritual da realidade e um compromisso radical com aquele que nos chamou. Hoje é 
tempo de fazer compromissos radicais. Você estaria disposto a isto? 
 
Checagem:Você tem aceitado o convite à superação e ao crescimento? Tem desenvolvido uma fé 
incondicional? Tem tido uma visão espiritual da realidade e um compromisso radical com aquele que te 
chamou? 

Em conjunto com sua célula, busque estratégias para evangelizar as almas que ainda não conhecem 
verdadeiramente ao Senhor!Programe o encerramento do ano e traga visitantes para falar de Jesus. 

Oremospela nossa nação e pelas lideranças da nossa igreja.Oremos pelos enfermos da igreja. Oremos 
pelos membros de nossa igreja para que Deus nos permita desenvolver uma fé incondicional e um 
compromisso radical com o Senhor! Oremos pelo processo de sucessão pastoral da PIB. Oremos pelas 
apresentações do Nataleluia e que conheçam o verdadeiro natal de Jesus. 


