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INTRODUÇÃO À SÉRIE

Quem não gosta de um bom mistério? Mistérios despertam nossa curiosidade e nossa imaginação. Fazem a gente ficar preso ao livro ou 
ao filme, buscando descobrir a resposta. Enchem a gente de expectativa e movimentam nossa mente em busca de respostas.

Hoje vamos falar sobre mistério! Prepare-se para uma conversa instigante e supreendente. Para aquecer, peça aos presentes para  
responderem à seguinte questão.

Pergunta: Se você estivesse agora mesmo diante do trono de Deus e pudesse perguntar qualquer coisa para Ele. O que você perguntaria?

QUEBRA-GELO

Para participar do quebra-gelo de hoje, peça para todos os presentes baixarem ou abrirem o aplicativo da Central. Após logar no apli-
cativo, vá na barra inferior e localize a categoria “Conteúdo”. Lá você vai encontrar um QUIZ com algumas perguntas misteriosas. Leia e 
responda o mais rápido que conseguir. Anote suas respostas e assim que acabar avise seu líder. Quem acabar mais rápido, acertando 
mais respostas, vence.

A RESPOSTA DE DEUS

Nós, seres humanos, enfrentamos uma série de dilemas, lutas e problemas. E há uma resposta da parte de Deus para nós! Uma única 
resposta! Você quer saber qual a resposta para todas as perguntas do QUIZ? Quer saber qual a fonte para resolver seus dilemas mais 
profundos?

Vamos assistir esse vídeo juntos. Prepare-se porque ele vai te ajudar a solucionar as perguntas do QUIZ. Tudo no vídeo que vamos assis-
tir foi tirado da Bíblia, conectando o Antigo ao Novo Testamento. Conectando todas as histórias e narrativas ao personagem central das 
escrituras. Imagino que você já compreendeu a resposta.

Link do vídeo: https://youtu.be/JA-NcMhYyv8 - Dan Stevers - Melhor e Verdadeiro

   •Dica: Antes de projetar no Google Meet ou no Zoom, selecione a opção compartilhar áudio.

Pergunta: Conversem um pouco sobre o vídeo. O que cada um entendeu? Ficaram dúvidas? Qual a relação do vídeo com o QUIZ?

De Gênesis ao Apocalipse, do Antigo ao Novo Testamento, todas as escrituras apontam para Cristo. Ele é o criador de todas as coisas, ele 
é a profecia e o cumprimento de todas as promessas de Deus. As histórias e personagens bíblicos são uma sombra da obra de Cristo. 
Ele é a resposta de todas as nossas dúvidas e mistérios!

SABEDORIA À FRENTE DO NOSSO TEMPO

A bíblia fala sobre a sabedoria dessa era e nos dá pistas de onde encontrar a verdadeira sabedoria. Vamos meditar agora sobre       
1 Coríntios 2: 2-10.  

 • Dica: Coloque o texto bíblico no chat da sua reunião online e peça para cada presente ler um verso.

Após a leitura, conversem sobre este texto impressionante, extraindo dele tesouros da parte de Deus.

 1-  A sabedoria humana

Pergunta: Na sua opinião, a sabedoria da nossa época tem ajudado a construir um mundo melhor?

Muitos falam que o ser humano está em processo de evolução. Mas será que está mesmo? Se a cada geração, as coisas estivessem 
melhorando, hoje o mundo não deveria ser mais um lugar tão violento, confuso e desigual. Uma geração que tem acesso a tantos conhe-
cimentos, tecnologias e recursos, tornou-se a geração mais doente emocionalmente, pois os índices de depressão, ansiedade e suicídio 
nunca estiveram tão altos como hoje.

Não é difícil perceber que o avanço da ciência e de diversos ramos do conhecimento não trouxe as respostas e a cura que a humanidade 
busca. As questões mais profundas da alma humana continuam sem respostas. A solidão, as dores e dilemas humanos não podem ser 
preenchidos com prazer, entretenimento ou mesmo com remédios.

A sabedoria atual reforça o orgulho, o humanismo e a independência. Quanto mais o ser humano pensar em si e em como ter coisas que 
te façam feliz, mais o ser humano estará vazio, frustrado e longe de Deus. A sabedoria da nossa época, nos leva a ter coisas e prazeres, 
enquanto perdemos nossa verdadeira identidade, perdemos nossa comunhão com Deus e com as pessoas.

A bíblia afirma que o mundo jaz no maligno (1Jo 5:19), portanto a sabedoria humana e a cultura de uma geração estão debaixo da           
influência do Diabo que é o pai da mentira (Jo 8:44), ou seja, sua especialidade é falar coisas que parecem verdade, mas não são.

 À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante quarenta e   
 dois meses.Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no       
 livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse 13: 5 e 8

A sabedoria humana está debaixo da influência e do engano do maligno. Ela é sedutora, parece verdade, mas gera arrogância e um fim 
longe de Deus. Todos que não tiveram o mistério de Deus revelado, adorarão a besta.

Pergunta: Sua forma de pensar está alinhada com os valores do nosso tempo? Os seus sonhos são iguais aos sonhos da maioria das 
pessoas à sua volta?

 2- A sabedoria de Deus

Pergunta: À luz do texto bíblico que lemos em Coríntios, quais as chaves para a sabedoria de Deus?

O texto lido diz que o mistério que estava oculto antes das eras já foi revelado. E para conhecê-lo não se pode fazer por meio de sabedoria 
humana. Veja as chaves para acessar a sabedoria de Deus:
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Considere a ilustração do elefante e da formiga. Embora este exemplo seja limitado, ele nos ajuda a compreender um aspecto da   
revelação de Deus. Imagine que Deus é um elefante e a humanidade uma população de formigas. A humanidade quer conhecer a Deus  
e Deus quer se revelar às pessoas.

O elefante está lá, próximo ao formigueiro. As formigas dão à volta naquela pata enorme, pois ela está no caminho da rota de pegar 
folhas e gravetos. Quando o elefante se locomove perto delas, tudo treme e o sensor de comunicação, bem como o formigueiro fica uma 
bagunça. Um grupo de formigas atravessou por cima do elefante, achando que era

uma pedra. Para resolver o problema, Deus enviou seu filho elefante em forma de formiga. Assim, ele poderia se conectar com elas, 
mostrando o caminho para conhecer o pai.

Embora seja uma ilustração grosseira, a humanidade está como essas formigas tentando conhecer sua própria origem e tentando 
conhecer a Deus. Fazem todo tipo de estudo e especulação, mas o mistério continua. Quando nos aproximamos de Cristo, tudo o que 
precisamos conhecer sobre Deus já foi revelado.

Veja o diálogo abaixo, narrado em João 14: 5-9, à luz dessa ilustração: os discípulos como formigas e Jesus como um elefante no corpo 
de formiga.

 Disse-lhe Tomé: “Senhor, não sabemos para onde vais; como então podemos saber o caminho? “Respondeu Jesus: “Eu sou o   
 caminho,  a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conheces sem, conheceriam também  
 o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto”.Disse Filipe: “Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta”. Jesus respondeu:  
 “Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo?  Quem me vê, vê o Pai.

tA bíblia está repleta de textos como estes, mostrando que o filho é a única forma que temos de conhecer o pai. Olhe para o filho, se  
relacione com ele, obedeça a sua vontade e deixe ele governar sua vida. Assim, você será um com o pai e terá a vida dele. Todo o   
mistério já está revelado em Cristo. Basta você ser humilde e reconhecer que o que ele diz é a verdade capaz de transformar sua  h i s -
tória.

Coloque no chat os textos bíblicos indicados à seguir e peça para cada um dos presentes ler um versículo: 

João 5: 19-24 | Hebreus 1: 1-3 | Colossenses 1: 13-20

A bíblia está repleta de textos como estes, mostrando que o filho é a única forma que temos de conhecer o pai. Olhe para o filho, se  
relacione com ele, obedeça a sua vontade e deixe ele governar sua vida. Assim, você será um com o pai e terá a vida dele. Todo o   
mistério já está revelado em Cristo. Basta você ser humilde e reconhecer que o que ele diz é a verdade capaz de transformar sua  h i s -
tória.

Chave 1: Não saber
Pois decidi nada saber entre vocês, 
a não ser Jesus Cristo, e este,             
crucificado.

Você está disposto a abrir mão das suas 
verdades? Muitas pessoas que conviveram com Jesus não deram 
conta de caminhar com ele e conhecê-lo, porque sua sabedoria 
entrava em choque com convicções pessoais e tradições culturais. 
Você crê que Jesus está acima do 
que você pensa?

Chave 2: Humildade
E foi com fraqueza, temor e com muito 
tremor que estive entre vocês.

Você reconhece que seu esforço 
humano não foi capaz de te aproximar de Deus? Reconhece que por 
mais que se esforçe, existem mistérios que você não é capaz de 
solucionar sozinho? Reconhece humildemente que você é fraco e 
que precisa de Cristo para 
conhecer a Deus?

Chave 3: Poder do 
Espírito

Minha mensagem e minha 
pregação não consistiram de palavras 
persuasivas de sabedoria, mas con-
sistiram de demonstração do poder do 
Espírito

Você já ouviu a voz de Deus? O Espírito Santo já revelou a você o 
que está escrito nas escrituras, de maneira clara e pessoal? Você já 
experimentou o poder de Deus transformando e curando você? Já 
viu o poder de Deus agindo na vida de pessoas à sua volta?

Oração: Senhor Jesus, eu te agradeço por deixar sua glória e se fazer como homem, a fim de me revelar o pai. Eu abro mão do meu 
orgulho, das minhas verdades e convicções, para poder conhecer a ti e descobrir tudo o que você quer me revelar sobre Deus. Entrego o 
governo da minha vida e das minhas decisões a você. Fique à vontade para mudar a minha história. Amém!

DESAFIOS PRÁTICOS

Começamos hoje a série Revelação. Nas próximas semanas você vai conhecer muito mais sobre Deus e descobrirá como Cristo nos 
mostra vários aspectos diferentes do caráter, do poder e do coração do pai. Fique ligado nos desafios abaixo, pois eles vão te ajudar a ter 
uma experiência muito mais completa com Deus ao longo do mês de julho:

• Participar da célula semanalmente na série Revelação

• Fazer seu devocional diário usando o novo plano de leitura no aplicativo da Central, onde leremos os Evangelhos e Atos

• Assistir a temporada 1 e 2 da série The Chosen (é só baixar o aplicativo na loja oficial do seu celular)


