
  

CÉLULA 11/2020 

 

 

QUEBRA GELO 
 
Como está o seu pensamento em meio a este confinamento em casa? Conte em poucas palavras. 

_______________________________________________________________________________ 

MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: O SOCORRO DO NOSSO DEUS 

Salmo 46:1-11 

 

Quem tem o Deus como Pai, tem um ajudador, um protetor, e não precisa ter medo de nada. 

Mateus 6:9 “Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu 
nome...” 

 

No texto de Salmo vem o que o nosso Pai está disposto a nós dar. 

 

1 - Nosso Deus é o auxílio no momento de angústia. 

Estamos vivendo momentos que precisaremos nos apegar nas palavra de Deus, que são promessas 
sobre nossas vidas. 

(V.1)” Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia...”   

 

          Olha que a Palavra de Deus diz:  

Dt 4:30-31 “Quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos 
dias voltarás para o SENHOR teu Deus, e ouvirás a sua voz. Porquanto o SENHOR teu Deus é Deus 
misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a 
teus pais”. (Abraão) 

 

2 - O nosso Deus é o fiel sustentador nas necessidades. 

Salmo 46:5b “Deus a ajudará, já ao romper da manhã”. 

 

 O profeta Elias viveu está verdade como exemplo. 

1 Rs 17:5-6 “Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor; retirou-se e habitou junto à torrente de 
Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e 
carne ao anoitecer; e bebia da torrente”.  



Mesmo nas situações mais extremas, somos sustentados pelo Senhor. Elias experimentou a 
providência de Deus de Abraão.  

 

3 - Tempo de confiarmos no Senhor. 

Salmo 46:10 “Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre os gentios; serei exaltado 
sobre a terra”. 

 

Nosso nível de confiança vai definir a maneira do nosso comportamento.  

A ordem é: Aquieta-vos, ou seja, não fique agitado ou preocupado, Deus em tudo tem o controle. 

 

4 - O nosso consolador nas tristezas. 

(V.1) “socorro bem presente na angústia.” 

 

Jo 11: 21-27 “Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. 
Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus to concederá. Declarou-lhe 
Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, 
no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, 
viverá; e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, 
respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo”. 

 

Jesus, em sua infinita misericórdia, não só consolou o coração de Marta, como ressuscitou o seu 

irmão Lázaro.  

 

5 - Nos ajudará a vencer as nossas guerras. 

(V.9) “Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra; quebra o arco e corta a lança; queima os carros 
no fogo”. 

 

Josué, o sucessor de Moisés, tinha uma difícil tarefa, isto é, conduzir o povo até a terra prometida. 
Aa tarefa era árdua, porém o Senhor o ajudou e fortaleceu. 

 

Josué 1:6-7 “Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, 
prometi dar a seus pais. Tão-somente sê forte e mui corajoso para teres o cuidado de fazer segundo 
toda a lei que meu servo Moisés te ordenou; dela não te desvies, nem para a direita nem para a 
esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares” 

 

Confira a Palavra de Deus para o seu povo:  

Isaias 41.10 “Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus; eu 
te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel”. 

 

6 - Um Deus que nos motiva nos momentos difíceis. 

(V.9) “Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra; quebra o arco e corta a lança; queima os carros 
no fogo”. 

 

Rm 8.28 “Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles 
que são chamados segundo o seu propósito” (Rm 8.28). 



 

Podemos até passar por aflições, crises e decepções, porém a instrução de Jesus é que sejamos 

animados. Veja: “Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por 
aflições; mas tende bom ânimo; eu venci o mundo” (João 16.33).  

 

7 - O nosso refúgio em qualquer situação. 

(V.11) “O SENHOR dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio”. 

 

Isaías 43:1-4 “Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não 
temas, porque eu te remi; chamei-te pelo teu nome, tu és meu.  Quando passares pelas águas, eu 
serei contigo; quando, pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te 
queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu 
Salvador; dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebe, por ti. Visto que foste precioso aos meus 
olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos, pela tua vida”. 

 

Somos filhos de um Pai amoroso que passa conosco em todas as situações da vida.   

 

CONCLUSÃO: Como é feliz aquele que tem o nosso Deus como o seu Pai. Veja o que diz o Salmo 
46.10, 11: “Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus; sou exaltado entre as nações, sou exaltado na 

terra. O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio”. 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

  MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Mateus 6:31-33 “Portanto, não se preocupem, dizendo: Que vamos comer? Ou Que vamos vestir? 

Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas; mas o Pai celestial sabe que vocês precisam delas. 

Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão 

acrescentadas a vocês”. 

____________________________________________________________________ 

 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 28/03 -  Relógio de Oração 

 

Respeitando ordens do isolamento social, todas as atividades da Igreja, estão suspensas por tempo 

indeterminado. Porém os cultos e as células serão feitas usando a Internet. Estejam atentos aos 

canais de comunicação da igreja. 

 

Tínhamos programado para esta semana o Relógio de Oração, com início as 0h do dia 28/03. O 

Relógio irá permanecer, porém faremos das nossas casas. Os líderes de cada geração estará 

passando o horário de cada um. 

_______________________________________________________________________________ 



  

 

 
- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita. 

- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. Salmo  

122:6 

- Orem pelo Poder de Deus, neste momento de Pandemia que todos estamos vivendo. 

 

 


