
 

   

 

 

 

Dia 26 de Novembro de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Força renovada – Pão Diário 

O psiquiatra Robert Coles observou um padrão nos que se esgotam enquanto servem aos outros. O primeiro 
sinal de alerta é o cansaço, depois o cinismo sobre as coisas que nunca melhoram, e então a amargura, o 
desespero, a depressão e, finalmente, o esgotamento. As Escrituras dão duas estratégias para vencer o 
esgotamento. Em Isaías 40, a alma cansada que espera no Senhor se renova (vv.29-31). Eu precisava 
descansar em Deus e confiar nele para trabalhar, em vez de continuar com minha própria minguada força. 
O Salmo 103 diz que Deus nos renova e satisfaz nossos desejos com coisas boas (v.5). Embora isso inclua 
perdão e redenção (vv.3,4), Ele também provê a alegria e o prazer. Quando reformulei minha agenda e incluí 
mais oração, descanso e hobbies como a fotografia, comecei a me sentir saudável novamente. 

O esgotamento começa com o cansaço. Vamos mais devagar. Servimos melhor aos outros quando a nossa 

vida inclui adoração e descanso. Salmos 103 1-5 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Estamos chegando ao final do ano e é tempo de nos prepararmos para o encerramento das células. Que tal fazer 
uma célula festiva em dezembro relembrando as bênçãos concedidas em 2022? Ou então o tão famoso “amigo-

secreto”? 
 

Quebrando o Iceberg! Diferentes, mas irmãos! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Passo a passo: 

1. Como uma espécie de “Personal Trainer” ou “Instrutor de Ginástica”, a pessoa responsável por 
aplicar as dinâmicas toma a frente do grupo e dá indicações de alguns exercícios físicos na seguinte 
ordem: 

● Levas as mãos ao alto, abrir os braços lateralmente 
● levar as mãos ao chão, abraçar o próprio corpo e fazer movimentos circulares. 

2. Terminado essa série paulatina de exercícios, o “comandante” irá propor uma nova série, dessa vez, 
elucidando o significado de cada atividade, portanto, na medida em que cada um participante for fazendo o 
exercício ressoará as seguintes frases: 

● “O Amor de Deus é tão grande” (no exercício das mãos ao alto) 
● “O Amor de Deus é tão largo” (no exercício das mãos laterais) 
● “O Amor de Deus é tão profundo” (no exercício de mãos abaixo) 

● “Que nos envolve” (no exercício de se abraçar”, “De um lado ao outro” (no exercício de girar 
circularmente).  

● Mesmo através de uma mera ilustração que não identifica nem 0,5% do tamanho de Deus, somos 
capazes de entender que ele tem uma dimensão maior que a nossa. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! Ousado amor – Isaías Saad; Pai nosso – Ministério Pedras Vivas 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/103/1-5


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Série: A Esperança tem um nome I Pr Michel Piragine I Mateus 2:1-13 
 
Na história do Natal, várias personagens passaram por situações difíceis. A própria Maria estava tendo 
dores de parto, sem encontrar lugar para ter o seu filho, e mesmo José, aflito como marido por não ter 
condições suficientes para dar à sua família. Os próprios reis magos viajaram da Pérsia, mais de 1000km, 
para chegarem até Belém, e encontraram Jesus em uma estrebaria. Mesmo nesses momentos difíceis, 
Jesus se revela através dos sinais da graça de Deus, vejamos: 
 

1.Estrela I Mateus 2:9:  Sua luz visita a escuridão dos nossos sentimentos enganosos e das crenças 
erradas. Quem eram os reis magos? Eram astrólogos, viviam no ocultismo e a Palavra não aprova este tipo 
de prática, mas mesmo nessa situação, a misericórdia e graça os alcançou, mostrando o verdadeiro 
caminho: a salvação através de Cristo. 
 
Você já pediu com sinceridade para Deus se aquilo que você tem buscado tem sido o certo, se é de 
acordo com a Palavra?  
 

2.Sonhos de José I Mateus 1:20-25: Como será que José se sentia? Com certeza não era uma situação 
fácil saber que a sua noiva estava grávida e afirmava ter concebido do Espírito Santo. Como seres humanos, 
normalmente quando estamos na escuridão de sentimentos ruins, projetamos o pior, imaginamos o pior da 
outra pessoa. No entanto, quando Deus ministrou ao seu coração por meio de um sonho que confirmava 
aquilo que Maria havia lhe dito, ele foi encontrado pela Luz de Cristo, e não concretizou aquilo que havia 
planejado em seu coração que era abandoná-la em secreto. 
 
Você já recebeu uma visita inesperada de Deus em um momento de dificuldade? Algum sinal da 
graça de Deus? Poderia compartilhar? 
 

3.Obediência vem acompanhada de provisão I Mateus2:11: A partir do momento que José ouviu à voz 
de Deus através de sonhos (Mt 1:20-25; Mt 2:13 e 19), ele obedeceu a Deus e recebeu a provisão tanto da 
própria estrebaria como dos presentes dos reis magos (ouro, incenso e mirra). Estes presentes significam a 
soberania de Deus em todos os momentos, e também vemos a família de José sem recursos, tendo depois 
de fazer uma viagem para o Egito para fugirem da perseguição de Herodes (Mateus 2: 12), entretanto, estes 
presentes lhes deram a provisão necessária para irem até lá.  
 
No Natal celebramos a graça que nos alcançou e transbordamos esta graça para tantos outros que 
também são necessitados. 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai querido, como somos gratos por termos sido alcançados pela salvação através do menino Jesus. Sua 

humildade, graça e amor nos ensina a seguir os Seus passos, e queremos neste Natal fazer esta diferença. 

Não queremos ter o enfoque desta festividade na troca de presentes, mas sim, ter o foco em quem Tu és, e 

dar àqueles que não te conhecem o melhor presente da vida delas: que é o Senhor, Jesus. Ajuda-nos a te 

amar e amar as pessoas ao nosso redor, tanto família, amigos como as almas que necessitam de Ti como 

Senhor e Salvador. Obrigada por tudo, amado das nossas almas! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/cl/1/9
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/cl/1/9
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/cl/1/9

