
 

   
 

 
Dia 2 de Agosto de 2020 

 

Líder: essa é pra você! O sábio te segue, Senhor | Orando Provérbios 3.1-2 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a ti sabedoria e temor do Senhor para obedecer teus 

mandamentos, seguir os teus decretos, cumprir a tua vontade. Porque a glória de Deus e a felicidade do 

homem estão unidas num só caminho; a tua honra e a nossa realização se encontram na piedade. 

 

“Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos; porque eles 

aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.” 

– Provérbios 3.1-2 (ARA) 

 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/CDbgPa1nBsv/ 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Arte que sustenta: Um Projeto criado para dar apoio emocional e financeiro aos artistas em tempo de 

pandemia. A próxima live será no dia 08 de agosto, às 15h30, sobre música erudita. Acompanhe pelas 

mídias da PIB e Rede Super. 

Encontro de Mulheres: Todas as terças-feiras, às 20h, pelo aplicativo Zoom e também pelo Facebook, 

acontece o Encontro de Mulheres. O link é compartilhado na página do Ministério de Mulheres da PIB 

Curitiba.       

Plantão Pastoral 24h: Via Whatsapp, envie mensagem para (41) 99202-6601.       

Quebrando o Iceberg! Integridade 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Descrição: Peça que usando papel e caneta, todos escrevam uma definição de “integridade”, e o que 

lembram quando ouvem a palavra “íntegro”. Após as leituras, peça para alguns contarem uma experiência 

em que aprenderam a ser íntegros e como o Espírito Santo os ajudou nessa atitude. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dez mil razões – Primeira Igreja Batista de Curitiba 

Ele continua sendo bom – Paulo César Baruk 

Eterno amor – Diante do trono 

 

https://www.instagram.com/p/CDbgPa1nBsv/
https://youtu.be/lQsuChKQD8M
https://youtu.be/c5U6FDoaCvQ
https://youtu.be/FqCkOZUpq_4


 

   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A chave dos tesouros de Deus | Pr. Paschoal Piragine Jr | Isaías 33.14-16 

No capítulo 33 de Isaias, aprendemos que existe uma chave que abre os tesouros de Deus, e essa chave é 

o temor do Senhor. A próxima revelação que estudamos é quais tesouros essa chave abre, vimos que um 

deles é o agir todo poderoso do Altíssimo nas nossas vidas. Vejamos um segundo tesouro que o Senhor 

quer nos dar: 

1) Uma transformação santificadora nas nossas vidas: Toda vez que o temor do Senhor está no nosso 

coração, esse temor produz em nós transformação de valores e essa transformação gera a santificação, 

que é um novo estilo de vida à maneira de Deus. O temor, uma reverência santa, é a chave que nos leva 

a querer agir de acordo com a vontade de Deus, queremos ter o Senhor como Salvador e não como 

Juiz. Precisamos viver o que recitamos e praticar o que cremos em todas as áreas da nossa vida (v. 15). 

Vejamos alguns valores que precisamos viver como cristãos:  

a) Integridade a qualquer custo (v. 15): Quem julga nossa integridade é o Santo Deus, e quando nos 

apresentamos a Ele, Ele faz juízo de valor da nossa integridade. Dessa forma, não podemos 

permanecer na presença do Senhor de qualquer jeito, é necessária uma transformação. Leiam 

(Mateus 22.9-14) integridade é a roupa de todo dia de um cristão. 

Quais as dificuldades encontradas no mundo provam nossa integridade?  

 

b) Um compromisso radical com a verdade (v. 15): O cristão genuíno tem um compromisso 

irrevogável com a verdade. De acordo com a Bíblia, não existe “mentira branca” (João 8.44). Se o 

temor do Senhor está no nosso coração, a verdade é a base da nossa vida. 

Como o temor do Senhor muda nossas vidas? Como podemos influenciar nosso país?  

c) Só faz negócios justos (v. 15): A mente humana, algumas vezes, distorce a verdade e faz uma 

mentira parecer verdade, mas Bíblia nos ensina que Deus leva a sério o cuidado aos fracos e 

oprimidos. Quem tem o temor de Deus sabe que não existe um mundo separado dos “negócios” e 

da “vida”; ele busca agradar a Deus em todas as áreas. 
 

d) Propina Jamais (v. 15): Com o temor a Deus, entendemos que Sua justiça vai nos alcançar, e 

buscamos viver com todas as nossas forças de maneia que agrade a Deus. 

Você já sofreu ou testemunhou alguma tentativa de corromper outra pessoa?  

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Agradar a Deus é um processo diário e exige um compromisso radical em todas as áreas das nossas vidas. 

Não só atitudes, mas também os nossos alvos e sonhos.  

Se você quer fazer um compromisso sério com Deus ou conhece alguém que também tem esse desejo, 

acesse o link e preencha: pibcuritba.org.br/apelo 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Oremos para que o temor do Senhor inunde nosso ser de forma que possamos individualmente e como 

nação nos prostrar e glorificar ao nome do Senhor através de uma nação cristã e segue os valores de 

Deus. 

https://www.bible.com/bible/1608/ISA.33.14-16
https://www.bible.com/bible/1608/ISA.33.15
https://www.bible.com/bible/1608/ISA.33.15
https://www.bible.com/bible/1608/ISA.33.15
https://www.bible.com/bible/1608/ISA.33.15
https://www.bible.com/bible/1608/ISA.33.15

