
 

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. 

Lamentações 3:21-29 

Propósito: Destacar que todos nós temos memórias, ou lembranças. Coisas boas e coisas ruins. Nosso 
desafio é de nos deixarmos mover por boas lembranças, na linguagem de Jeremias: Trazer a memória 
o que me pode dar esperança. 
 

• Todos nós temos memórias. Boas e memorias ruins. As memórias são alimentadas por nós. 
• Quem alimenta as suas memórias com coisas ruins, terá um resultado ruim. 
• Quem alimenta suas memórias com coisas boas, terá um resultado bom. 
• Podemos trazer a memória o que dá desespero, ou trazer o que dá esperança. 
• Podemos trazer o que dá alegria, ou o que dá tristeza. Podemos trazer o que traz vitória, ou trazer o 

que provoca derrota. 
• Podemos trazer o que nos faz avançar, ou o que nos faz recuar. Podemos trazer o que nos faz 

vencedores, ou o que nos faz perdedores. 
• Lamentações – Choro em alta voz. 
• É o livro mais triste de toda a Bíblia. É um canto fúnebre. Só com lamentos. 
• Não júbilo. 
• Jeremias tinha tudo para alimentar péssimas memórias. 
• A situação de Jeremias era de caos e tragédia. 
• A cidade de Jerusalém foi destruída. O templo queimado.  
• O livro de Lamentações costuma ser lido nas sinagogas no dia 09 de Abe (Julho/Agosto), para lembrar 

a data em que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. 
• Quais são as memórias que nos dão esperança? 
• O que devemos trazer  à memória, de acordo com o texto, e que nos dá esperança? 

 
1. As misericórdias do senhor são a causa de não sermos consumidos. 
• Misericórdia – é o que Deus não faz por nós, ainda que mereçamos. 

• Efs 2:1  E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,  
• Efs 2:2  em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das 

potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência;  
• Efs 2:3  entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo 

a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como os outros 
também.  

• Efs 2:4  Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou,  
• Efs 2:5  estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo (pela 

graça sois salvos),  
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• Efs 2:6  e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo 
Jesus;  

• Efs 2:7  para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua 
benignidade para conosco em Cristo Jesus.  

 
2. As misericórdias do Senhor não têm fim. 
• As misericórdias do Senhor são infinitamente maiores do que a nossa capacidade de pecar. 

• Salm_57:10  Pois a tua misericórdia é grande até aos céus, e a tua verdade até 
às nuvens. 

• Slm_86:13  Pois grande é a tua misericórdia para comigo; e livraste a minha 
alma do mais profundo da sepultura. 

• Slm_103:11  Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a 
sua misericórdia para com os que o temem. 

• Slm_145:8  Piedoso e benigno é o SENHOR, sofredor e de grande misericórdia. 

• Isa_54:7  Por um pequeno momento, te deixei, mas com grande misericórdia te 
recolherei; 

• 1Pe_1:3  Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo 
a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela 
ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, 

 
3. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. 
• São novas. São atuais. 
• Cada um de nós já experimentou o renovo da misericórdia do Senhor nesta manhã. 

 
4. O Senhor é absolutamente fiel. 23 
• Deus não muda. Não se esquece de nenhuma só das Suas palavras. 
• Ele cumpre o que prometeu. 

• Tiago 1:17 Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai 
das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. 

 
5. O Senhor é bom para aqueles que por ele esperam e o buscam. 25 
• Esperar é um dos maiores desafios para todos nós. Somos, naturalmente, impacientes e ansiosos. 
• Devemos aprender com Jeremias, que o Senhor é de fato bom para aqueles que por Ele esperam e o 

buscam. 

Conclusão. 

1. Você reconhece a misericórdia do Senhor sobre a sua vida? 
2. Que manifestação clara da misericórdia do Senhor você identifica em sua vida? 
3. Que sentimento toma o seu coração, quando pensa nisto? 

 

 

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! 


