
 

   
 

 
Dia 26 de Julho de 2020 

 Líder: essa é pra você! Os que confiam 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Os que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua 

sempre firme” (Salmo 125.1). Os que confiam em Deus, sabem que as suas forças próprias acabam, que a 

sua coragem própria não resiste, que o seu pecado revela a sua fragilidade. Os que confiam no Senhor 

foram tirados das trevas para a luz e sentiram o gosto doce da paz e da eternidade. Os que confiam no 

Senhor ouviram e creram no Cristo que pagou por nossos pecados. Os que confiam no Senhor não serão 

abalados, porque confiam no Senhor e não em si mesmos. 

Leia em sua Bíblia o Salmo 125 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Plataforma A Jornada: Quer aprimorar seu chamado, mas não sabe como? Acesse: www.ajornada.com.br 

e estude mais da Palavra de Deus. Na plataforma, você tem acesso a muitos conteúdos gratuitos. 

Espaços Vida: todas as aulas online! Isso mesmo, aproveite e se inscreva ou ligue para (41) 3091-4491. 

30 dias de oração: Estamos em uma campanha muito especial pelo Brasil, essa semana nosso objetivo é 

focar nas orações pelo nosso país e pelos nossos governantes. Acesse: pibcuritba.org.br/30dias/ e participe. 

Amor que afofa a cama: se você conhece alguém que está doente, entre em contato pelo (41) 99236-7615 

(whatsapp ou ligação), e encomende uma refeição ou lanche para alguém. A nossa equipe irá até a casa da 

pessoa levar o seu pedido. 

Quebrando o Iceberg! Revelação 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Descrição: Antes da célula deixe as palavras salvas em um bloco de notas para mostrar na hora da dinâmica 

(pelo chat do seu aplicativo ou escreva em um papel mesmo e mostre para a câmera). Escolha alguns 

nomes de livros da Bíblia, escreva-os com as letras em ordem aleatória como nos exemplos abaixo. 

ILAPECASOP (apocalipse), SACIRÔN (crônicas), SERBHUSE (hebreus), UAQABUCHE (habacuque). 

Após colocar a palavra, peça para os participantes interagirem (falando, digitando ou levantando a mão) 

dizendo qual é o nome do livro, só que com as letras organizadas. Moral da dinâmica: a única forma de 

entender a palavra de Deus e receber revelação é através da intimidade, do conhecimento e da meditação 

na palavra. Se você não tem intimidade nem estuda a Bíblia, será difícil entender o que está escrito como 

nessa dinâmica. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Maravilhosa Graça (This is Amazing Grace) • Banda Drops 

Ousado Amor (Clipe Oficial) • Isaias Saad 

Caminho no Deserto (Vídeo oficial) • Soraya Moraes 

https://bible.com/bible/1930/PSA.125.1
https://bible.com/bible/1930/PSA.125
http://www.ajornada.com.br/
https://www.pibcuritiba.org.br/30dias/
https://youtu.be/nv-T2_JPKZA
https://youtu.be/wSKKEAnLTDw
https://youtu.be/AAvjEp7u9tA


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Chave dos Tesouros de Deus | Pr. Paschoal Piragine Jr | Isaías 33.2-6 

Esta profecia foi escrita nos dias do rei Ezequias, quando Judá (que pagava tributos aos assírios) estava 

enfrentando uma de suas maiores ameaças. Uma grande tensão mundial estava acontecendo, foi quando 

o rei Assírio Sargão II morreu. Nesse momento Judá decidiu não pagar mais tributos (formando uma 

rebelião). No entanto, o sucessor, rei Senaqueribe, decidiu invadir e aniquilar a nação de Israel. Na tentativa 

de evitar o ataque promovido pelo exército assírio, o rei Ezequias envia seus emissários com a seguinte 

mensagem: “Cometi um erro. Pare de atacar-me, e eu pagarei tudo o que você exigir” (2 Reis 18.14). Com 

isso, a Bíblia vai dizer que o rei de Judá deu tudo o tinha e, ainda foi preciso retirar o ouro de partes do 

templo para poder pagar o tributo em troca da sobrevivência. Mesmo assim, Senaqueribe não recuou seu 

exército. Tudo isso aconteceu para que Isaías pudesse levar a mensagem e dizer ao povo para confiar na 

proteção de Deus. Para isso, os israelitas deveriam usar uma chave esquecida pelo povo de Deus. Vejamos 

qual é: 

1) Que chave é essa: Temor do Senhor? (Isaías 33.6): Este conceito percorre toda a Bíblia e vai desde 

o sentimento emocional de medo diante das manifestações do poder e grandeza de Deus. Mas passa 

também pela reverência e respeito a Deus, pela adoração ou pela mudança de vida que deve ocorrer com 

alguém que entende quem o Senhor é, ou seja: integridade, santidade de vida e piedade. Só Ele tem poder 

de nos salvar, de nos conduzir e de nos transformar. 

Há quanto tempo Deus tem lhe falado e você tem deixado de ouvi-lo? 

Há tesouros de Deus para nós que se perdem no tempo de nossas vidas simplesmente porque confiamos 

em nossas estratégias, e assim desobedecemos a Deus. Mesmo diante da dureza do nosso coração o 

Senhor ainda nos dá uma última oportunidade; agora é o tempo da última oportunidade! Quando o Temor 

do Senhor é o princípio maior de nossas vidas os tesouros de Deus nos são revelados. Não adianta apenas 

saber qual é a chave, é necessário usá-la! 

Existem muitas vozes em seu coração, mas qual delas você tem obedecido? 

2) Que tesouros são estes que a chave do temor do Senhor abre? 

I. O Agir de Deus: este é primeiro tesouro de Deus em nossas vidas. São as manifestações do seu poder 

a nosso favor. Que tipo de manifestação de fé pode haver diante de um exército tão poderoso? A resposta 

de Deus diante da atitude do rei Ezequias, que foi direto para o lugar sagrado e se colocou em oração, 

foi: “Agora, eu vou agir; vou mostrar o meu poder e a minha grandeza” (Isaías 33.10). Deus agiu de 

maneira sobrenatural e uma peste tomou o acampamento dos assírios, fazendo com que 185 mil homens 

morressem, e os que não morreram fugiram dali, deixando tudo para trás. 

Você tem confiado suas batalhas ao Senhor dos Exércitos? 

Quando aprendemos a usar a chave do Temor do Senhor, as portas dos céus se abrem e Deus age a nosso 

favor, assim passamos a viver debaixo da potente mão de Deus (Salmo 91.14-15, Isaías 33.16). 

Você quer viver os milagres de Deus? Então use a chave que ele lhe deu: Tema ao Senhor! Submeta-se a 

ele com fé no que Jesus fez por você na cruz, permita que ele possa mudar o que for preciso em sua vida e 

você verá o agir sobrenatural de Deus nas suas batalhas, sejam elas quais forem: físicas, emocionais ou 

espirituais. 

Você tem alguma história ou já teve alguma experiência que revela o agir sobrenatural de Deus?  

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Você conhece alguém que está passando por um momento de luto ou dificuldade? Ou você mesmo está 

passando por um momento difícil? Faça como o rei Ezequias que, diante de uma batalha contra um exército 

poderoso e numeroso, ele foi para o lugar sagrado e, diante do Senhor dos Exércitos, clamou a Deus. E 

assim, houve a ação sobrenatural de Deus. Compartilhe! 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://bible.com/bible/129/ISA.33.2-6
https://bible.com/bible/129/2KI.18.14
https://bible.com/bible/129/ISA.33.6
https://bible.com/bible/211/ISA.33.10
https://bible.com/bible/211/PSA.91.14-15
https://bible.com/bible/211/ISA.33.16


 

   
 

Papai, visita o teu povo hoje. Sabemos que muitos cristãos não vivem a santidade de Deus porque, de fato, 

nunca temeram ao Senhor, ou mesmo nunca tiveram um encontro pessoal com Cristo, o Salvador. Por isso, 

nunca perceberam a sua glória; em nome de Jesus leva a tua revelação para eles, faz um milagre! Em nome 

de Jesus oramos. Amém. 


