
 
Dia 18 de Agosto de 2019 

 Líder: essa é pra você! Orando o Salmo 40.17 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim; tu és o meu amparo e o meu libertador; 

não te detenhas, ó Deus meu!” (Salmo 40.17) 

 

Meu Deus, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem para comigo! Obrigado, Amado, por estar comigo em 

todo tempo, por nunca me deixar, e jamais me desamparar.  

Eu tenho visto o teu zelo para comigo; até nas coisas pequenas, o Senhor se faz presente. Um detalhe do 

meu dia que coloco em oração e já vejo o teu agir de forma graciosa. O favor do meu Deus me alcança 

todos os dias. 

Eu sou pobre e necessitado, não tenho condições de, sozinho, fazer aquilo que te agrada. Opera em mim, 

Pai amado! Age sobre a minha vida e efetua o querer e o realizar. 

E não pares, Senhor! Não te detenhas, meu Amado! Continue e conclua em mim a obra que iniciaste, 

aperfeiçoa-me em Cristo Jesus. Eu clamo através do nome dele, amém! 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Uma Nova Chance: Converse com sua célula sobre a campanha de oração, compartilhem pontos que 

acharam interessantes no livro devocional, repartam aquilo que Deus falou ao coração de vocês por esses 

dias e orem por aqueles que são alvos da sua intercessão neste período (os seus cinco). 

 

Quebrando o Iceberg! Teia 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Leve um rolo de barbante para a célula e inicie informando que todos vão se apresentar dizendo o nome e 

um sonho. Todos devem estar em um grande círculo e em pé. O líder começa se apresentando, enrolando 

o barbante no seu dedo indicador e lançando para algum participante. O que pegar o rolo, deve fazer a breve 

apresentação e lançar para outro participante, até que todos tenham participado. Quando todos tiverem 

terminado suas apresentações, o barbante terá formado uma grande teia no meio do círculo formado pelos 

integrantes do grupo. Dessa forma, peça para que todo mundo olhe e observe o emaranhado de conexões 

formadas.  

Se tiverem tempo, façam o processo contrário. Agora será o momento de dizer ao participante que lançou o 

rolo uma virtude/qualidade que você acha que aquela pessoa tenha, façam isso até que volte ao líder da 

célula (não esqueçam de ir enrolando novando o fio no rolo). 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rei Criador – Primeira Igreja Batista de Curitiba 

Fui Sarado – Juventude PIB Curitiba 

O Grande Eu Seu – Leonardo Vieira 

 

 

https://youtu.be/3rAywA0_TqQ
https://youtu.be/6i2QXXUDO_g
https://youtu.be/0UD_cz7CuWg


 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Encare o seu passado pela fé | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Lucas 7.36-50 

Estamos na segunda semana da nossa campanha de oração “Uma Nova Chance”. Hoje, veremos através 

de duas perspectivas, a da mulher pecadora que derramou perfume aos pés do Senhor e a do fariseu Simão, 

que havia convidado Jesus para jantar, mas julgou a pecadora. E vamos aprender algumas lições sobre a 

fé que é capaz de enfrentar o nosso passado. Vejamos: 

1) Arrependimento e fé andam juntos (vv. 37-38): O sermão do Mestre fez com que esta mulher pudesse 

ter a consciência dos seus pecados e havia nela um desejo genuíno de mudança. Todo desejo de mudança 

esbarra na nossa incapacidade de garantir a nossa transformação; por isso, arrependimento e fé precisam 

andar juntos nessa experiência.  

Qual a diferença entre arrependimento e remorso? Poderia citar um exemplo ilustrativo? 

Por que a fé é tão importante neste processo de transformação? 

2) A verdadeira fé exige coragem (v. 39): Esta mulher demonstrou coragem ao enfrentar os olhares críticos 

das pessoas e se aproximar de Jesus. A Bíblia menciona que os covardes não entrarão no céu, pois nunca 

terão este tipo de coragem (Apocalipse 21.8), a de viver uma vida de fé transformada por Jesus. 

Quais são os passos para experimentar uma fé verdadeira? (Reconhecendo os pecados, 

confessando-os, desejando que Jesus, pelo seu poder e graça, lhe dê uma nova vida). 

Você tem tido coragem para viver uma fé que agrade ao Senhor? [Reflexão] 

3) A adoração da fé (vv. 37-38): A verdadeira fé gera em nós uma adoração diferente porque ela reflete os 

sentimentos de quem reconhece a sua impotência e que, ao mesmo tempo, se vê como fruto de uma graça 

mui grande. 

4) Barreiras a verdadeira fé (vv. 40-50): Jesus conta uma parábola bem simples onde são citados dois 

devedores. Todos puderam compreender que esta ilustração citava o caso dos dois. Eles eram incapazes 

de pagar suas dívidas. Ambos precisavam de perdão. Só Jesus pode lavar os nossos pecados com o sangue 

vertido na cruz! 

Por que é tão difícil para alguns se aproximar de Cristo?  

Você deseja ter uma vida transformada por Cristo?  

Compartilhando o Evangelho 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Certamente o Senhor em algumas ocasiões da sua vida deu a você Uma nova Chance. Reflita sobre a coragem 

demostrada para exercer o ministério ao qual foi chamado(a). Ainda dá tempo de compartilhar do amor de Cristo 

com seus dons e talentos. Deus o abençoe nesta missão.  

 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai, queremos te agradecer por nos amar tanto ainda que sejamos tão pecadores. Que a tua graça nos 

baste e que permaneça sempre em nossos corações a disposição de te servir e alegrar o teu coração. 

Amém! 

https://youtu.be/_42NmrWfRAw
https://my.bible.com/bible/129/LUK.7.36-50
https://my.bible.com/bible/129/LUK.7.37-38
https://my.bible.com/bible/129/LUK.7.39
https://my.bible.com/bible/129/REV.21.8
https://my.bible.com/bible/129/LUK.7.37-38
https://my.bible.com/bible/129/LUK.7.40-50


 

 


