
	

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma 
infinidade de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: 
www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br  Escolha um CD ou DVD, não 
se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir para 
todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os 
cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Rm	8.24-30	

Introdução:		

Há	 alguns	 dias	minha	 cunhada	 testou	 positivo	 para	 COVID.	 No	 início	 desta	 semana	 ela	 começou	 a	 ter	
sintomas	de	resfriado	e	quando	fez	o	teste,	estava	infectada.	Desde	o	início	da	pandemia	ela	tem	cuidado	
da	sua	saúde	e	de	sua	família,	se	isolando,	desinfetando	compras	e	não	recebendo	visitas.	Uma	doença	que	
há	algum	tempo	era	algo	distante,	chegou	bem	perto	
Temos	vivido	dias	bastante	sombrios.	A	vida	que	ensaiava	começar	a	voltar	ao	normal	é	sacudida	mais	uma	
vez	quando	as	nossas	esperanças	falharam.	
Distanciamento	não	achatou	a	curva	de	contaminação,	e	hoje	temos	hospitais	lotados	
Isolamento	não	impediu	o	contágio	e	pessoas	que	estavam	trancadas	dentro	de	casa	foram	contaminadas	
Máscara	e	álcool	não	foram	suficientes	para	livrar	o	nosso	país	do	vírus	
Lockdown	não	impediu	que	nós	chegássemos	na	bandeira	vermelha	
Vacina	levanta	suspeitas	
Nada	disso	serviu	para	impedir	o	avanço	do	coronavírus.	Tudo	o	que	se	levantou	como	esperança	de	cura	
e	salvação	falhou,	e	hoje	nós	vivemos	mais	uma	vez	uma	situação	assustadora.	O	sentimento	de	fragilidade	
e	incapacidade	começa	a	tomar	conta	de	nós	mais	uma	vez.	As	nossas	grandes	esperanças	se	mostraram	
incapazes	de	nos	trazer	a	paz	e	segurança.	O	que	há	1	ano	era	uma	ameaça	distante,	agora	está	perto	de	
nós.	Familiares,	amigos	e	irmãos	nossos	têm	sido	contaminados.	E	as	nossas	esperanças	têm	se	mostrado	
insuficientes.		
O	que	 fazer?	 Onde	 encontrar	 uma	 esperança	 que	 não	 seja	 abalada	 pelas	 circunstâncias?	Deus,	 em	 sua	
infinita	misericórdia,	nos	oferece	esperança	que	é	duradoura	e	que	não	é	abalada	pelas	circunstâncias	
Nos	textos	que	lemos,	Deus	nos	apresenta	3	fontes	de	sólida	esperança	

è O	que	nos	dá	esperança	é..	
1. Saber	que	as	lutas	terão	um	final	feliz	(Rm	8.30)	
I. Ele	nos	glorificará.	Seremos	recebidos	em	glória	no	céu,	livres	de	toda	dor	e	sofrimento	

terrenos	
Qualquer	um	pode	ter	esperança	quando	tudo	vai	bem.		
o Ter	esperança	de	que	o	coronavírus	não	vai	nos	atingir	quando	ele	está	do	outro	lado	do	

mundo	
o Ter	esperança	de	que	a	nossa	economia	não	vai	ser	abalada	e	os	empregos	vão	ser	

mantidos	quando	não	somos	obrigados	a	ficar	em	quarentena	
o Ter	esperança	de	que	vamos	ser	curados	e	uma	enfermidade	quando	conseguimos	ir	a	

um	bom	médico	e	fazer	um	tratamento	
o Ter	esperança	de	que	o	relacionamento	vai	ser	restaurado	porque	ele/ela	topou	tentar	

mais	uma	vez	
• Nos	gloriarmos	e	termos	esperança	no	tempo	bom	é	fácil.	Mas	o	cristão	consegue	ir	além	e	

ter	esperança	mesmo	nas	lutas	e	tribulações	
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o Ter	esperança	mesmo	se	o	coronavírus	nos	atingir	
o Ter	esperança	mesmo	se	a	economia	for	abalada	e	o	emprego	se	for	
o Ter	esperança	mesmo	que	não	haja	tratamento	para	a	enfermidade	
o Ter	esperança	mesmo	se	as	chances	forem	mínimas	

II. Nós	podemos	ter	esperança	e	nos	gloriar	mesmo	nas	lutas	porque	as	lutas	terão	um	final	
feliz	

• A	luta	não	é	o	fim.	A	tribulação	não	é	o	fim.	Ainda	que	venha	a	enfermidade,	o	desemprego,	
a	tristeza,	a	lágrima,	esse	não	é	o	fim	da	história!	

• A	luta,	a	enfermidade	e	a	tribulação	não	são	o	nosso	destino	final.	O	nosso	destino	é	o	céu,	
onde	não	há	coronavírus	e	qualquer	outra	doença	ou	luta	

• Independentemente	da	situação	e	do	resultado	agora,	o	final	será	feliz	porque	Cristo		nos	
garante	isso	

III. Aplicação	
A. Tenha	esperança!	Saiba	que	toda	luta	terá	um	final	feliz.	O	seu	destino	eterno	será	de	plena	

alegria	
2. Saber	que	Deus	trabalha	em	todas	as	coisas	para	o	bem	dos	que	o	amam	(Rm	8.28)	
I. Todas	as	coisas	concorrem	para	o	bem	dos	que	amam	a	Deus	

• O	texto	é	bastante	conhecido:	Não	importa	a	situação	que	estamos	vivendo,	um	resultado	
bom	vai	sair	disso		

• A	pergunta	que	surge	é:	“Como	pode	as	coisas	ruins	cooperarem	para	o	bem	dos	que	amam	
a	Deus?”	

• Como	pode	essa	situação	mundial	grave	trazer	algo	de	bom	para	os	cristãos?	
• Como	podem	os	riscos	à	economia	e	ao	meu	emprego	trazer	algo	de	bom	para	mim?	
• Como	podem	as	lutas	que	eu	enfrento	no	trabalho	trazer	algo	de	bom	para	mim?	
• Como	podem	os	conflitos	que	eu	vivo	dentro	de	casa	trazer	algo	de	bom	para	mim?	
• Como	pode	a	perda	de	um	ente	querido	trazer	algo	de	bom	para	mim?	
• Talvez	alguns	digam:	“Esse	versículo	é	muito	bonito,	mas	eu	não	consigo	ver	como	ele	

funciona	na	prática!.	Parece	não	combinar	com	a	minha	realidade”	
II. O	segredo	para	experimentar	a	paz	e	a	esperança	que	Deus	nos	dá	através	desse	versículo	é	

olhar	para	o	lugar	certo:	Deus,	e	não	as	situações	
• O	que	importa	não	é	que	as	coisas	cooperam	para	o	seu	bem,	mas	sim	que	Deus	trabalha	em	

qualquer	situação	para	o	seu	bem!	Não	são	as	coisas	que	trabalham	para	o	seu	bem.	É	Deus	
que	trabalha	em	todas	as	coisas.	

• Enquanto	você	olhar	para	a	situação/luta	e	não	para	Deus,	você	não	vai	entender	como	isso	
tudo	vai	concorrer	para	o	seu	bem	
o Enquanto	você	olhar	para	a	doença	que	toma	conta	do	mundo,	não	vai	entender	
o Enquanto	você	olhar	para	o	número	de	mortes	diárias,	não	vai	entender	
o Enquanto	você	olhar	para	os	índices	econômicos,	não	vai	entender	
o Enquanto	olhar	para	as	situações	difíceis	no	trabalho/faculdade/casa	não	vai	entender	

• Mas	quando	você	começa	a	olhar	para	Deus,	você	percebe	que	Ele	trabalha	em	todas	as	
situações	para	o	seu	bem.	Entende	que	ele	usa	todas	as	situações	para	trabalhar	na	sua	vida	

• As	dificuldades	e	tristezas	que	enfrentamos	têm	um	propósito	fundamental	na	vida	do	
cristão:	elas	servem	para	nos	lembrar	que	estamos	aqui	de	passagem;	que	aqui	não	é	o	
nosso	lugar.	Elas	servem	para	nos	fazer	desejar	cada	vez	mais	o	céu	
o Ao	invés	de	olhar	para	a	pandemia	e	se	perguntar	como	isso	veio	para	o	seu	bem,	você	

olha	para	Deus	e	percebe	que	ele	usa	até	mesmo	uma	pandemia	para	te	fazer	mais	
dependente	dele	

o Ele	usa	até	mesmo	as	dificuldades	financeiras	para	que	você	confie	mais	nele	
o Ele	usa	até	mesmo	as	lutas	que	você	enfrenta	na	sua	casa	com	sua	família	para	te	levar	a	

orar	mais	por	eles	
o Ele	usa	até	mesmo	as	perseguições	que	você	enfrenta	na	faculdade	para	te	fazer	viver	

com	seriedade	a	vida	cristã		



• Não	importa	a	situação	que	você	viva,	até	mesmo	nessa	situação	Deus	está	trabalhando	em	
você	

III. Aplicação	
A. Tenha	esperança!	Deus	trabalha	em	todas	as	coisas	para	o	bem	daqueles	que	o	amam	
B. Por	meio	das	lutas	que	você	enfrenta,	Deus	está	te	tornando	cada	vez	mais	parecido	com	Cristo	
3. Saber	que	pertencemos	ao	Senhor	(Rm	8.30)	
I. Aquele	que	nos	escolheu	há	muito	tempo	cuida	de	cada	passo	e	etapa	da	nossa	vida	–	até	o	

fim.	Estamos	sempre	nas	mãos	dele	
Nós	vivemos	para	o	Senhor.	Nossa	vida	está	nas	mãos	dele.	Ele	é	o	Senhor	das	nossas	vidas	
e	nós	pertencemos	a	Ele	

• Desde	o	momento	em	que	entregamos	nossas	vidas	a	Ele	num	ato	de	fé,	passamos	a	
pertencer	a	ele	

• Ele	toma	responsabilidade	por	nossas	vidas.	Nós	não	somos	donos	da	nossa	própria	vida	e	
não	vivemos	para	nós	mesmos	

• É	o	Senhor	que	está	no	controle	das	nossas	vidas.	Não	importa	a	situação	em	que	vivemos,	
somos	do	Senhor	

II. Não	importa	o	que	nos	acontece,	somos	do	Senhor!	
• Não	importa	se	você	está	livre	de	problemas	ou	cheio	deles,	você	pertence	ao	Senhor!	
• Não	importa	se	os	hospitais	estão	cheios	ou	não,	você	pertence	ao	Senhor!	
• Não	importa	se	o	comércio	foi	fechado	ou	não,	você	pertence	ao	Senhor!	
• E	ainda	que	esse	vírus	entre	na	sua	casa	e	te	leve,	você	continua	pertencendo	ao	Senhor!	

III. Aves	e	lírios.	Se	ele	cuida	das	aves	e	dos	lírios	do	campo,	não	vai	cuidar	dos	seus	filhos	
amados?	

IV. Aplicação	
A. Tenha	esperança!	Na	vida	ou	na	morte,	você	pertence	ao	Senhor!	Ele	é	o	dono	da	tua	vida	
B. Descanse	no	cuidado	e	na	bondade	dele	

	

Conclusão	

• Onde	você	tem	depositado	sua	esperança?	No	Senhor	ou	em	outras	coisas	que	vão	falhar?	
• A	porta	de	acesso	a	esta	verdadeira	esperança	é	um	encontro	pessoal	com	Jesus	Cristo.	Você	já	

teve	um	encontro	com	ele?	
	

	

	

	

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


