
 

 

   
 

 
Dia 05 de Julho de 2020 

 

Líder: essa é pra você! Distância focal 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Às vezes, a proximidade cega nossos olhos. Estar habituado com uma situação faz você não perceber e la 
como realmente é. Um viciado vive em função de seu vício, e nem percebe que antes não era assim. Um 
doente de longa data não sofre mais do mesmo jeito as dores que passa; seu organismo parece ter se 
acostumado com a enfermidade. 
Porém, o maior perigo para nós não é se acostumar com um hábito, uma doença ou uma situação. O risco 
é nos acostumarmos com o pecado. Somos tão falhos que, por vezes, nem percebemos nossos erros; ou, 
se os percebemos, não nos incomodamos com eles. 
O salmista ora, dizendo: “Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são 
ocultas”. Talvez você não perceba mais algumas faltas em sua vida; elas continuam lá, mas você não as 
nota mais. Desperte! Abra os olhos e lute contra o seu eu! 

 

“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos; vê se há em mim 
algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.” 
– Salmo 139.23-24 (ARA) 

 

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

Dica para o líder! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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! Jogo de memória – Nome e o que gosta 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Peça que um participante se apresente falando o nome e o que mais gosta de fazer. O próximo participante 
deverá repetir a informação que ouviu e acrescentar o seu nome e aquilo que gosta de fazer. E assim por 
diante!  
Obs: Troque o “o que mais gosta” por coisas que não gostam, qualidade que os definem, personagens 
bíblicos que mais gostam, etc. 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Perto quero estar – Toque no Altar 

Deus supremo és – Pib Curitiba 

https://www.instagram.com/p/CCOQXibnO_Z/


 

 

   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Estou sofrendo – Não consigo ouvir a sua voz | Pr. Paschoal Piragine Jr | Jó 26-31 

Nas últimas semanas, temos visto que Jó expressou ao Senhor e aos seus amigos, as razões do seu 
sofrimento. Era um tempo difícil, pois parecia que Deus estava demorando para responder aos anseios 
pessoais, espirituais e afetivos de Jó. Diante disso, veremos como enfrentar esses momentos em nossas 
vidas através de dois personagens bíblicos.  
 
1. A mulher cananeia (Mateus 15.21-28) Como esta mulher enfrentou o silêncio de Jesus? Essa mulher 
tinha uma angústia muito grande, porque a sua filha era atormentada por demônios e, como já tinha ouvido 
falar que Jesus poderia fazer milagres e cura, ela então o persegue de forma insistente. Não foram os gritos 
de socorro dessa mãe que comoveram o Mestre, mas sim a sua fé perseverante. A nossa fé é demonstrada, 
também, na persistência do clamor e da oração. Procure o Senhor com intensidade de alma e em tempo 
oportuno e ele irá te responder. O silêncio é um chamado de Deus à nossa busca e perseverança.  
 
Quais são os seus principais motivos de oração? 
 
Se você está passando por um tempo assim, não é hora de desistir; pois a verdadeira fé não desiste de 
buscar o seu autor e consumador. Em Lucas 18.1-8, há uma parábola que nos ensina sobre o clamor 
persistente.  
 
Você tem persistido em oração diante das lutas?  
  
2. Abraão (Gênesis 12-21) O que fez Abraão não desistir do que ele havia ouvido? Na vida de Abraão 
e Sara houve dois grandes períodos de um silêncio de Deus. O Senhor fez uma promessa de paternidade 
pra Abraão e os anos passaram (aproximadamente 12 anos) e veio o desânimo. O Senhor reforça a 
promessa, dá um novo ânimo na vida de Abraão e, depois de mais 13 anos, a promessa se cumpriu. Poderia 
até parecer que Deus não estava fazendo nada, mas ele interveio de muitas maneiras na vida deste servo.  
 
Diante do silêncio de Deus, você consegue perceber as ações de cuidado dele? Poderia citar 
algumas dessas manifestações? 
 
Onde está a sua fé? Leia Lucas 8.22-25. 
 
Exercite sua fé na oração, na reflexão da Palavra e no testemunho de sua vida.  
 

Tempo de orar 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, agradecemos a ti por todo cuidado demonstrado através de manifestações da tua graça sobre nós. 
Pedimos que, diante do teu silêncio, o Senhor ainda possa encontrar em nós corações perseverantes.  

https://www.bible.com/bible/1608/MAT.15.21-28
https://www.bible.com/bible/1608/LUK.18.1-8
https://www.bible.com/bible/1608/LUK.8.22-25

