
 

   
 

 
Dia 8 de Março de 2020 

Líder: essa é pra você! Spurgeon 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem” (Salmo 118.8). 

 

“Se você não pode confiar em Deus naquilo que é temporal, como ousa confiar nele nas coisas espirituais? 

Como pode confiar nele para redenção de sua alma, e não se apoiar nele para algumas dádivas menores?”  

(C. H. Spurgeon) 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fique sempre por dentro dos eventos de nossa igreja, para convidar a sua célula: 

Summit: participe da maior iniciativa de capacitação de liderança ao redor do mundo! O evento acontece 

entre os dias 12 e 14 de março de 2020, na nossa igreja. NÃO FIQUE DE FORA! Inscreva-se em: 

http://bit.ly/summitcuritiba 

Casas de Paz: Nossa igreja iniciou a campanha Casas de Paz, se você quiser abrir sua casa ou ser um 

mensageiro, inscreva-se e tenha mais informações em: https://www.pibcuritiba.org.br/casasdepaz/ 

 

 

Quebrando o Iceberg! Se vocês me conhecessem melhor... 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Formar um círculo com os participantes. Abrir espaço para a aproximação entre os participantes, dizendo a 

frase “Se vocês me conhecessem, saberiam que...” acrescentando ao final desta frase um fato ou 

característica pessoal importante que a maioria das pessoas não sabe sobre você. Pedir que cada 

participante repita a frase, completando-a com algo que julgue relevante e que favoreça o conhecimento das 

pessoas no grupo. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ao Meu Pai - One Ministério  

É Tudo Sobre Você - Morada 

Enche-me - Isaías Saad (e Gabriela Rocha)  

 

 

O que aprendemos nesta semana? 

http://bit.ly/summitcuritiba
https://www.pibcuritiba.org.br/casasdepaz/
https://youtu.be/haBsSx7El_U
https://youtu.be/ePdRgBWhvog
https://youtu.be/ozBlvwVizXI


 

   
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Honra Ferida | Pr. Michel Piragine | Números 20.1-13 

Nesta semana, estudaremos sobre o que Moisés e Arão fizeram de tão grave ao Senhor para acender a sua 
ira. Por que Moisés e Arão não puderam entrar na terra prometida? Moisés e Arão feriram a honra do Senhor 
(v. 10). De alguma maneira, o que eles disseram feriu a honra e a glória de Deus. Eles se colocaram numa 
posição perante Israel que não lhes pertencia (Salmo 106.32-33 e Números 20.12, 24). Quais os cuidados 
que precisamos tomar para não ferir a honra de Deus:  

1) Cuidado para não tentar fazer o trabalho de Deus: Tentando fazer o trabalho de Deus, a gente se 

cansa, se esgota e se fadiga. Muitas vezes, estamos tentando tirar a água de pedra. Toda vez que tentamos 

fazer isso nós não saciamos os outros nem a nós mesmos. 

Nos últimos tempos, você tem tentado fazer o trabalho de Deus? Tem coisa que só Deus pode fazer! 

Compartilhem alguma situação em que vocês tentaram fazer o trabalho de Deus e não foram bem 
sucedidos. 

2) Cuidado com a glória das conquistas: Em inúmeras ocasiões, esquecemos quem nos faz prosperar e 
começamos a acreditar em nossos próprios esforços. Começamos achar que sabemos tudo e trocamos a 
dependência pela autossuficiência. As nossas conquistas devem gerar fé e não autossuficiência. Lembre-
se que, se você tem um emprego ou uma faculdade, é porque Deus lhe abençoou. 

Você já tomou uma decisão sem consultar a Deus? Qual foi o resultado?  

3) Cuidado com o lugar das contendas: Moisés chama o lugar onde acabou a água de Meribá, que 

significa 'lugar de contenda'. Moisés havia acabado de perder a irmã, e o povo, mesmo assim, reclamou 

pela falta de água. Em Meribá, o nosso orgulho é ferido. Moisés deve ter pensado que o povo era ingrato, 

pois ele já havia feito de tudo por eles e por isso disse: “escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água 

da rocha para dar a vocês?” Talvez a sua casa ou trabalho seja um lugar de contenda, seu casamento ou 

seu emprego se tornou Meribá. 

Você está passando por alguma situação onde você sente seu orgulho ferido? Vai ser do seu jeito 

ou do jeito de Deus? Quem terá o controle: Deus ou você? 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, nos perdoe porque inúmeras vezes tentamos ter o comando de nossas vidas. Sabemos que não 

podemos nada sem ti! Queremos colocar o Senhor no controle de todas as áreas de nossa vida. Que 

possamos ver a água fluindo da rocha pelo poder do seu Espírito Santo.

 

 

https://my.bible.com/bible/129/NUM.20.1-13

