
 

 

   
 

 
Dia 9 de Agosto de 2020 

 

Líder: essa é pra você! A solução para as calamidades 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O povo de Deus também passou por situações tensas. Escravidão no Egito, caminhada no deserto, fomes. 

E hoje não é diferente, continuamos sujeitos a todo tipo de dificuldade. 

Deus, porém, nos disse que se nos humilharmos, e orarmos, e buscarmos sua face, nos convertendo dos 

nossos maus caminhos, ele ouviria dos céus, e nos perdoaria os pecados e sararia a nossa terra. Por que 

não fazemos isso hoje? É tempo de se arrepender e buscar a Deus! 

 

“Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, 

ou se enviar a peste entre o meu povo; se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, 

e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados 

e sararei a sua terra.” 

– 2 Crônicas 7.13-14 (ARA) 

 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/CDwGkegF3Sh/ 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Informativo: Saiu o Informativo Acontece na PIB do mês de Agosto!! Confira no link: 

https://issuu.com/pibcuritiba/docs/2020_08_acontece_pib 

Quebrando o Iceberg! Árvores de frases 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Para que uma árvore cresça forte, é necessário cuidado desde a semente, a escolha da terra, onde plantar. 

Depois, seguem os cuidados com o excesso de água, a saúde das folhas; após todo esse empenho, é 

possível visualizar o crescimento da árvore. Explique aos pais que assim é também com os filhos. Feito isso, 

oriente aos pais a escreverem algo que gostariam de falar para os seus filhos para que eles possam crescer 

como árvores fortes que dão lindos frutos. Para os demais participantes, peça que escrevam as virtudes de 

seus pais.  

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Insubstituível - Luma Elpidio (e Fernandinho) 

Dependo de Ti – Paulo César Baruk 

Bom Bom Pai – Gabriel Guedes 

 

https://www.instagram.com/p/CDwGkegF3Sh/
https://issuu.com/pibcuritiba/docs/2020_08_acontece_pib
https://youtu.be/akWpYODWJe8
https://youtu.be/NL0nz9B3HNw
https://youtu.be/O40Zmg5mue4


 

 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O desafio de ser pai em nossos dias | Pr. Paschoal Piragine Jr. 

 O papel de pai tem sido um grande desafio nesse tempo de pandemia e isolamento social. Diante desta 

realidade, veremos quais são as atitudes que a Bíblia nos desafia a vivenciar para vencer este desafio: 

1) Leve seus filhos a Jesus (Salmo 78.5-8): Com os pais mais presentes na rotina dos filhos e convívio 

com eles, há uma grande oportunidade de mostrar os valores descritos na Palavra de Deus. É no lar que 

eles poderão ouvir as respostas de oração, a fé constante dos pais, sobre a vida com Deus. Não é mostrar 

uma religião, mas apresentar Cristo como Senhor e Salvador. 

 

Quais são as maneiras de levar os filhos a conhecerem Jesus? Se você é pai, como tem feito isso? 

O que você aprendeu sobre valores com o seu pai? 

 

2) Trate do coração de seus filhos (Gênesis 37.11): Jacó sabia dos problemas envolvendo os seus filhos, 

mas como muitos pais na Bíblia, ele foi omisso. A omissão também é pecado. Pode ser que tenha iniciado 

com um desejo de respeitar o espaço do filho ou porque não era conhecida as causas que afligiam o seu 

coração. Nesse exemplo, sabemos as consequências na vida de José por causa da ausência de um pai 

disposto a tratar do coração de seus filhos. Neste mundo onde tantas expectativas têm sido colocadas sobre 

os pais, cuidar do coração dos nossos filhos é missão que não somente abençoa a família, mas tem seus 

efeitos em toda a terra. 

Você sabe o que está acontecendo no coração de seus filhos? Seu pai sabe das angústias da sua 

alma? 

3) Ore pelos seus filhos (Lamentações 2.19a): Quando os filhos nascem, os pais ficam mais conscientes 

ainda da impotência de Deus. O único que pode cuidar, proteger em todo instante e em todo lugar é o 

Senhor, que também é Pai e nos ama incondicionalmente. Esse versículo nos revela que a oração deve ser 

perseverante e de forma intensa. São tantos motivos de oração! Alguns deles são: 

a) Pela proteção (Esdras 8.22-23) – Em todo tempo, em todo lugar. 

b) Pela Conversão (1 Crônicas 19.19) – É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça. 

c) Santificação (Jó  1.5) – Pra que tenham uma vida agradável aos olhos do Pai. 

d) Pelo casamento (2 Coríntios 6.14) – Para que encontrem alguém que compartilhe da mesma fé. 

e) Descoberta do sentido e propósito de vida (Eclesiastes 12.13-14) – Nos momentos de incertezas de qual 

caminho seguir, ore também. 

f) Sustento (Mateus 6.11) – Para que nunca falte o necessário.  

E você, tem orado por seus filhos? Busque a presença do Senhor e peça ajuda para que você seja 

um exemplo de pai nessa terra.  

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A paternidade é uma bênção que não pode ser terceirizada. Separe um tempo com seus filhos para 

compartilhar daquilo que o Senhor já fez em sua vida. Diga palavras de benção como descrito em 

Deuteronômio 28.3-14.  

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.bible.com/bible/1608/PSA.78.5-6
https://www.bible.com/bible/1608/GEN.37.11
https://www.bible.com/bible/1608/LAM.2.19
https://www.bible.com/bible/1608/EZR.8.22-23
https://www.bible.com/bible/1608/1CH.19.19
https://www.bible.com/bible/1608/JOB.1.5
https://www.bible.com/bible/1608/2CO.6.14
https://www.bible.com/bible/1608/ECC.12.13-14
https://www.bible.com/bible/1608/MAT.6.11
https://www.bible.com/bible/1608/DEU.28.3-14


 

 

   
 

Oremos pelos pais para que neste tempo oportuno, não percam a chance de apresentar Cristo como 

Senhor e Salvador e nem de cuidar dos seus filhos. 


