
 

   
 

 
Dia 21 de Junho de 2020 

Líder: essa é pra você! Deus continua no controle 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O mundo não está sem controle. Há um Rei Soberano que manda, e é feito, que ordena, e as coisas 

acontecem. Ainda que o homem não consiga impedir um vírus, o Senhor continua sendo Todo-Poderoso e 

consegue, com apenas uma palavra, fazer qualquer coisa. 

Portanto, coloque-se a orar e confie que Deus pode, sim, livrar o mundo dessa pandemia. 

 

“Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o 

consentimento do Pai de vocês.” 

– Mateus 10.29 (NAA) 

 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/CBx7lJzH0Ve/ 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fique atento!  

Eleições da diretoria: terá início dia 28/06, às 9h, até 04/07, às 23h59, pela página da PIB 
(www.pibcuritiba.org.br). Para participar é preciso atualizar seus dados na Central do Membro 
(https://central.pibcuritiba.org.br). 

A jornada: você conhece a nossa plataforma de estudos? Acesse www.ajornada.com.br e conheça os 
conteúdos de discipulado online, classe igreja, escola de liderança, etc. Se você deseja fazer parte da nossa 
igreja através de transferência ou através do batismo, também pode utilizar a plataforma para formalizar seu 
pedido. 

 

Quebrando o Iceberg! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Assista o vídeo VENCENDO O MEDO (https://youtu.be/5NqYxv_fbwc) e faça a adaptação para o ambiente 
virtual. Pergunte aos participantes se tem sugestões para você conseguir concluir a atividade ou ainda, 
convide um participante para fazer a dinâmica com você, dando as instruções para o desenho. Solicite a 
participação dos demais (através da sala virtual ou de mensagem nos comentários da live). Encerre com o 
versículo de Isaías 41.10. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Soraya Moraes - Caminho no 
Deserto (Vídeo oficial) 

Isaias Saad - Ousado Amor 
(Clipe Oficial) 

Morada - Jesus em tua Presença 
(Clipe Oficial) 

 

https://www.instagram.com/p/CBx7lJzH0Ve/
http://www.pibcuritiba.org.br/
https://central.pibcuritiba.org.br/
http://www.ajornada.com.br/
https://youtu.be/5NqYxv_fbwc
https://www.youtube.com/watch?v=AAvjEp7u9tA
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https://www.youtube.com/watch?v=wSKKEAnLTDw
https://www.youtube.com/watch?v=wSKKEAnLTDw
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https://www.youtube.com/watch?v=aMpM68cb5MY


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Respostas de Deus para os questionamentos da alma | Pr. Paschoal Piragine Jr | Jó 26-31 

Jó é um livro poético que traduz a angústia do coração de um homem temente e fiel a Deus, muito religioso, 
mas que não tinha intimidade com o Eterno.  

1) Sentimento de impotência (cap 30:11): O sentimento de impotência é revelado aqui, quando Jó se sente 
enfraquecido e humilhado por Deus - "por isso o Senhor me humilhou". Jó usa a ilustração do arco para 
demonstrar o quanto estava se sentindo inútil. Os arcos de madeira possuem algumas particularidades que 
nos ajudam a entender melhor este texto. A parte de madeira do arco não era submetida o tempo todo a 
tensão exercida pela corda para não ser deformada; a corda só era ajustada na hora de usar o arco e a 
flecha. Ela devia ser encerada para não ressecar, e poderia ser substituída por outra no caso de se romper 
durante a utilização. Por isso era importante para um bom arqueiro, ter mais de uma corda ao sair para a 
caça ou batalha. A munição podia acabar antes do final da batalha ou da caça, por isso também era 
importante conhecer e saber usar outras armas. 

As armas que Jó conhecia eram: sua religiosidade; sua influência; seu dinheiro; sua força física. Mas a 
batalha que ele estava enfrentando era antes de tudo espiritual e ele não sabia usar as armas que o 
ajudariam a resistir e vencer. Porém Jó reconhece que tudo isto aconteceu para que ele conhecesse a face, 
a glória, a sabedoria, o poder, o amor de Deus (conforme Jó 42.1-5). A religiosidade de Jó o deformava, ele 
precisava conhecer e amar a Deus em outra perspectiva.  Se olharmos para as situações adversas da vida 
como um "castigo de Deus" jamais iremos perceber que Deus nos dá oportunidade de evoluir e ressignificar 
a vida para chegar mais perto dele. 

Você se recorda de alguma experiência onde não reconheceu a oportunidade de crescimento 
espiritual e sofreu? 

2) Sentimento de saudades (cap 29:1-2): a saudade pode ter aspectos positivos (quando afirma nossa 
identidade e serve de alicerce - exemplo: incentivo gerado na infância, quando os pais ou a professora elogia 
a criança) ou negativos (quando ficamos presos no passado e perdemos a esperança. Algumas pessoas se 
suicidam quando não conseguem lidar com a saudade e passam a acreditar que o único jeito de dar fim ao 
sentimento de dor é tirando a própria vida). Como não elencar esse sentimento de saudade ao que temos 
vivido neste tempo de isolamento social, quando muitos sentem falta da vida de antes da pandemia, de 
maneira positiva ou negativa. Para uns, saudade é prenuncia de motivação e fé, para outros, é a decepção 
encarnada.  

Para você esse período de pandemia tem sido de saudade e esperança ou saudade e decepção? Por 
quê?  

A única coisa que não podemos esquecer quando estamos em uma batalha espiritual é que nossa fonte 
inesgotável de alegria, inspiração, louvor e esperança é Jesus! 

3) Saudade dos tempos de abundância (cap 29:6): ele usa a expressão rios de azeite e ruas de nata, 
para falar da fartura que existia em sua casa. Jó era um homem rico e abençoado, por isso que o diabo 
propôs uma provação sugerindo que Jó só era fiel a Deus como resposta interesseira aos bens que o Senhor 
tinha dado a ele. Porém, ainda que triste, doente e falido, Jó permaneceu fiel a Deus, até entender o 
propósito do sofrimento e receber em dobro tudo o que lhe foi tirado. Assim como Jó, precisamos reconhecer 
que o nosso maior tesouro é o Senhor. Todos passaremos por épocas de abundância e escassez durante 
a vida, porém quanto mais rápido aprendermos esta lição menos batalhas espirituais teremos, pois as 
batalhas espirituais são vencidas primeiro no coração. 

Do que você mais sente falta nesse período de quarentena? 

Tempo de orar 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor Jesus, nos ensina a lidar com a saudade de maneira saudável e conforta os corações que estão se 
sentindo abandonados ou impotentes diante dessa crise mundial. Nos inspira a reagir com esperança e fé 
nesses dias e nos concede o privilégio de demonstrar o seu amor através do nosso testemunho, em teu 
nome que oro e agradeço. Amém. 

https://bible.com/bible/1930/JOB.26.1
https://bible.com/bible/1930/JOB.30.11
https://bible.com/bible/1930/JOB.42.1-5
https://bible.com/bible/1930/JOB.29.1-2
https://bible.com/bible/129/JOB.29.6

