
 

   
 

 
Dia 28 de Junho de 2020 

 

Líder: essa é pra você! O convite a compartilhar o evangelho da Covid-19 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pergunta: Esta é uma oportunidade de trazer o Evangelho ao mundo? Você acha que existe uma janela de 
oportunidade para proclamar o Evangelho de uma maneira que talvez não tivéssemos a oportunidade de fazer 
até algumas semanas atrás? 
Resposta: “Sim, com certeza. […] esta é a hora para falarmos do Evangelho, e da segurança que temos em 
Cristo, e a vida eterna que Ele promete àqueles que colocam nEle a sua confiança.” 
(John MacArthur) 

 
“prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não…” 
– 2 Timóteo 4.2 (ARA) 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/CB0gZWAHUjD/ 

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! Trazendo a memória o que traz esperança 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Por vezes, perguntar o que nos traz medo e ansiedade. Porém, desta vez, vamos fazer diferente! Vamos 
nos incentivar a enxergar aquilo que não nos tira a paz! Pergunte aos membros da sua célula: 
O que NÃO te dá medo? O que NÃO te traz ansiedade? 
É possível vencer a ansiedade ou a preocupação excessiva, descansando na providência divina, sabendo 
que Ele suprirá todas as necessidades.  
(Salmos 34:10) – Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas àqueles que buscam ao SENHOR 
bem nenhum faltará. 
(Romanos 8:32) – Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, 
como não nos dará também com ele todas as coisas? 
(Romanos 8:28) – E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam 
a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Meu Coração Te Pertence -   Leão e o Cordeiro -  Seu Nome É Jesus -  

https://www.instagram.com/p/CB0gZWAHUjD/
http://www.pibcuritiba.org.br/
https://central.pibcuritiba.org.br/
http://www.ajornada.com.br/
https://youtu.be/0_7VF4FrGrE
https://youtu.be/lc8kQHrw2bk
https://youtu.be/wFqu1ioD1eM


 

   
 

Salzband Marcus Salles One Ministério 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Temos estudado os capítulos 26 a 31 do livro de Jó, no quais o servo do Senhor compartilha com seus 
amigos e com Deus as angustias do seu coração. 
 
1. Medo (Jó 30.15): Jó diz que uma de suas angustias era o medo. Um verdadeiro pavor que tomava conta 
da sua alma. O medo existe e foi criado por Deus para ser uma proteção a todo o ser humano, porém, nem 
sempre ele é um aliado! Por vezes, o medo se torna um inimigo e nos faz sentir como Jó. Perdemos a 
dignidade e nossa segurança.  
 
Do que você tem tido medo?  
 
Quais são as respostas de Deus para os seus medos? Segure na mão do todo poderoso (Isaías 41.13): O 
único que pode atravessar você a pé enxuto os mares turbulentos da vida é o Senhor, por isso segure em 
sua mão. Não fique travado pelo turbilhão das emoções! Permita-se ser guiado nos próximos passos da sua 
jornada! 
 
2. Ansiedade: (Jó 30.27-29): A próxima expressão de sofrimento de Jó era a sua ansiedade e seus efeitos. 
Existe resposta na palavra de Deus para a ansiedade? 
 
a) Troque a ansiedade pela oração (Filipenses 4.6-7): por meio da oração, o Senhor por intervir em nosso 
favor. Além disso, o amor de Jesus nos envolve no tempo da oração, permitindo que a sua presença nos 
transmita paz, mesmo quando não pudemos ver ainda as respostas e soluções. Quando lançamos sobre o 
Senhor a nossa ansiedade (1 Pedro 5.7), Ele nos dá coragem para os enfretamentos (Isaías 41.10) e 
também nos dá sabedoria (Tiago 1.5) e fé (Salmos 37.5). 
 
Quais são as situações que tem tirado a sua paz interior? Você tem retirado um tempo em sua vida 
para falar com Jesus? 
 
Você antecipa seus problemas? Os problemas ainda estão longe e você pensa que eles estão batendo à 
sua porta? Sofre antes dos problemas e até cria outros? Você sofre pensando no que vai comer, no que vai 
vestir? Onde vai morar? Onde vai trabalhar? Onde seu filho vai estudar? Se irá casar? Como vai ser sua 
aposentadoria? E se você ficar doente? E se alguém da sua família morrer? Você se considera uma pessoa 
que vive sempre preocupada e muito ansiosa? 
 
b) Redefina suas prioridades (Mateus 6.31-34): Jesus nos ensina a lidar com a ansiedade e uma das 
recomendações Dele é redefinir as nossas prioridades, de modo que o Reino de Deus em nós e a justiça 
Dele sejam os nossos alvos prioritários. O Senhor prometeu que se colocarmos o reino de Deus em primeiro 
lugar, Ele mesmo será: 1. O nosso supridor (2 Coríntios 9.10); 2. O nosso protetor (Salmos 34.7); 3. O 
cuidador do amanhã (Jeremias 29.11). Todas as outras coisas também Ele se responsabilizará para que 
possamos descansar nele.  
 
Compartilhe as três maiores prioridades de sua vida. 
 
c) Coloque um filtro em sua mente (Filipenses 4.8): A próxima recomendação é colocar um filtro em 
nossa mente. Por quê? Se sua mente for intoxicada com os pensamentos desconexos e ansiosos dos que 
não tem a mesma fé e certeza do cuidado do Senhor, então logo a perturbação voltará. Paulo recomendou 
que devemos encher a nossa mente com o que contribui, edifica, constrói e permite que a dependência do 
Senhor se multiplique em você. Como fazer isto? Preenchendo nossa mente com tudo que é verdadeiro, 
nobre, puro e amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. São estas coisas que precisam ficar em 
nossa mente. É sobre elas que pensaremos e nos deixaremos influenciar. Elas são antídoto para a 
ansiedade. 
 

https://youtu.be/0_7VF4FrGrE
https://youtu.be/lc8kQHrw2bk
https://youtu.be/wFqu1ioD1eM
https://bible.com/bible/1930/JOB.26.1
https://www.bible.com/bible/1608/ISA.41.13
https://www.bible.com/bible/1608/PHP.4.6-7
https://www.bible.com/bible/1608/1PE.5.7
https://www.bible.com/bible/1608/ISA.41.10
https://www.bible.com/bible/1608/JAS.1.5
https://www.bible.com/bible/1608/PSA.37.5
https://www.bible.com/bible/1608/MAT.6.31-34
https://www.bible.com/bible/1608/2CO.9.10
https://www.bible.com/bible/1608/PSA.34.7
https://www.bible.com/bible/1608/JER.29.11
https://www.bible.com/bible/1608/PHP.4.8


 

   
 

Lembre-se dos recursos da palavra de Deus para a ansiedade: Troque a preocupação pela oração. 
Acerte as suas prioridades. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Coloque o filtro da graça em sua mente. 
Tenha, de fato, a mente de Cristo. Lance-se nos braços do Senhor. 
 

Tempo de orar 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jesus, nesse tempo de pandemia, nos ajuda a confiar em Ti! Que possamos colocar toda nossa esperança 
em Ti e lançar nossos medos e ansiedades na sua presença! Que o Senhor seja sempre a prioridade em 
nossas vidas! Amém. 


