
 

Estudo de Célula – Semana de 29/03/20 a 04/04/20 
 

SÉRIE: 40 DIAS PARA PÁSCOA 
“Meditando nas 7 últimas palavras de Jesus” 

 

5º ESTUDO: ESPERE PELAS PALAVRAS DE PROVIDÊNCIA (5/7) 

BASE BÍBLICA: “Tenho sede”. João 19.28 

 

OBJETIVO: Levar os participantes a entenderem, que Jesus é o único que pode saciar a nossa sede. 
 

 COMPARTILHAMENTO: 
1- Na cruz, Jesus disse algo bastante simples e humano: “tenho sede”. Certamente é com esta quinta 

frase que nós mais nos identificamos. Todos nós sabemos o que é sentir sede. Todos nós sabemos o 
que é passar por aflições humanas diversas. DE QUE VOCÊ TEM SEDE? PELO FIM DE UMA 
DOENÇA? POR UM EMPREGO? PELA MELHORA DE SEU CASAMENTO? POR RESPEITO? POR 
VER SEU FILHO COM A VIDA ARRUMADA? POR UM NOVO RELACIONAMENTO? POR 
DERROTAR UM VÍCIO? POR FAZER ALGO QUE REALMENTE IMPORTA? QUAL TEM SIDO A 
SUA SEDE? 
Muitas vezes todos nós temos sede de algo e tentamos satisfazer nossa necessidade em lugares 
errados. Se vamos ter sede, que seja da coisa certa. Sejamos sedentos por Deus! Que assim como o 
Salmista, nós possamos hoje dizer: “Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente; a 
minha alma tem sede de ti, numa terra seca, exausta e sem água.” Salmo 63.1 
 

2- A quinta palavra de Jesus na cruz nos ensina sobre esperar no Senhor. Jesus entende a nossa dor e 
tem compaixão de nós, é por isso que, em meio às necessidades da vida, temos uma grande 
oportunidade de experimentarmos a Sua providência. VOCÊ CONFIA NA PROVIDÊNCIA DE DEUS? 
SE SIM, O QUE VOCÊ TEM APRENDIDO NO PROCESSO DE ESPERAR PELA PROVIDÊNCIA 
DELE PARA SUA VIDA? 
Quando esperamos pela providência de Deus para nossa vida, entre outras lições, aprendemos: 
 

➢ BUSCAR O PROPÓSITO DE DEUS NAQUILO QUE ESTAMOS VIVENDO – JOÃO 19.28-29 
“Sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: 
‘Tenho sede’. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, 
colocaram a esponja na ponta de um caniço de hissopo e a ergueram até os lábios de 
Jesus.” (O que manteve Jesus firme diante da sede e outros sofrimentos na cruz, foi saber que 
havia um propósito para sua dor, e que valeria a pena. Deus está agindo em nós e através de nós, 
em todas as situações. Busquemos entender o que Ele está dizendo e ensinando. Será a fé, que 
precisamos desenvolver? Será caráter e perseverança? Será compaixão com os que sofrem? Em 
meio a dor, a pergunta a ser feita não é “por que?”, mas “para que”. Precisamos lembrar de que a 
nossa maior ferida pode se tornar o nosso maior ministério e abençoar muitas pessoas) 

 

➢ LIDAR COM A DOR A PARTIR DAS FONTES CERTAS – JOÃO 4.13-14 “Jesus respondeu: 
‘Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca 
mais terá sede.’” (Muitas vezes nos encontramos insatisfeitos na vida, e aceitamos qualquer 
proposta para “resolver” a nossa sede. Precisamos entender que há uma fonte inesgotável de 
satisfação e paz: Jesus. Mesmo em meio à dor, quando estamos satisfeitos Nele, podemos tomar 
as melhores decisões e sairmos melhores ao fim deste processo. Será que temos “bebido” da fonte 
inesgotável, que é Jesus, todos os dias?) 

 

➢ APLICAR FÉ EM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS – ROMANOS 8.28  “Sabemos que Deus age 
em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo 
com o seu propósito” (Em meio a todas as circunstâncias, devemos aplicar fé de que Deus 
sempre age em nosso favor! “Quando as aflições da vida forem grandes a ponto de levar-nos a 
entrar em desespero, temos que ir a fonte certa de água para matarmos a sede. Temos que buscar 
ajuda em Jesus”. Steven Furtick) 
 

❖ PARA CONTINUAR PENSANDO: “Jesus Cristo é a única fonte de satisfação verdadeira.” 
 

❖ CONTRIBUA: Primeira Igreja Batista de Andrade Araújo - CNPJ 42.603.670/0001-42 
BANCO ITAU - Agência: 4562 - Conta Corrente: 57549-0 
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