
 

 

   
 

 
Dia 23 de Agosto de 2020 

 

Líder: essa é pra você! Crescendo em amor 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O amor não pode se estagnar, muito menos diminuir, mas deve sempre crescer, aumentando em quantidade 

e intensidade, crescendo não na ignorância, mas em pleno conhecimento. Ame mais a Deus conhecendo-o 

melhor. Ame mais as pessoas conhecendo-as melhor. Ame mais a vida conhecendo o propósito de Deus 

para ela. 

 

"E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a 

percepção..." 

– Filipenses 1.9 (ARA) 

 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/CEHRxeOJ7KN/ 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Redes sociais One: Você e os participantes de sua célula já seguem nossas redes sociais? Acessem: 
Instagram: @oneministerio; Facebook: onejuventude e Youtube: One Ministério.  
Plano de leitura e oração: Estamos em uma campanha de leitura de oração do Novo Testamento em 7 
semanas! Participe conosco! Todo domingo, lançamos em nossas redes sociais um plano para ser utilizado 
durante a semana! 
Edifique sua vida – Sintonize a PIB Curitiba no Spotify: Busque por @pibcuritiba e ouça nossos podcasts!  
Rádio Marumby FM 88.5: Estamos sintonizados todos os dias na rádio Marumby FM 88.5! Ouça a rádio ao 
vivo! 
Campanha de jejum: Participe conosco do Jejum do Avivamento Pessoal! Toda sexta-feira, das 6h às 18h!  
Arte que sustenta: O nosso objetivo é construir uma rede de apoio aos artistas, que neste tempo de 
pandemia estão sem sustento. Você e sua célula podem ajudar! Sigam a gente no Instagram: 
@ArteQueSustenta e fiquem por dentro de tudo! 
Missionar 2020: A missão não pode parar: Prepare-se que está chegando o Missionar 2020! De 25 a 27 
de setembro! Este evento missionário quer levar você a ouvir a voz de Deus e compreender a essência da 
sua missão neste mundo. Mais uma vez, Deus vai nos surpreender com oficinas, preletores abençoados e 
muito mais! Em breve, mais informações! 

Quebrando o Iceberg! Compartilhe vitórias 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pergunte as pessoas de sua célula: Durante esta semana você tive alguma vitória? Em qual área de suas 

vidas?  

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Me Rendo A Ti (The Stand) - Hillsong 
Águas Purificadoras - Diante do Trono 
Creio Que Tu És a Cura (Healer) - Gabriela Rocha  

https://www.instagram.com/p/CEHRxeOJ7KN/
https://www.youtube.com/watch?v=vOdu-BV1SQY
https://www.youtube.com/watch?v=7iMjMUUiG2I
https://www.youtube.com/watch?v=4X0mSNyZcxQ


 

 

   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Seja um vencedor | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Salmo 20.1-9  

Talvez uma das grandes perguntas nos dias de hoje, quando vivemos tempos de insegurança, seja: Como 
ser um vencedor? Quantas são as variáveis imponderáveis em tempos de incerteza?  
A palavra de Deus nos apresenta um caminho de vitória e, mais ainda, a Bíblia nos mostra que é da vontade 
de Deus que você seja um vitorioso!  
Hoje, estudaremos o salmo 20, que foi escrito por Davi e fazia parte da oração que os exércitos de Israel 
apresentavam ao Senhor em tempos de guerra. Este Salmo está dividido em duas partes distintas, na 
primeira encontramos uma oração pela vitória e na segunda uma declaração de fé. 
 
1. A oração pela vitória (vv. 1-4): Este era o momento em que o Rei, os oficiais, e o sacerdote se colocavam 
diante do Senhor e clamavam a Ele, pois eles sabiam que tudo acontece primeiro no trono de Deus. Mas 
qual era o teor desta oração de vitória? 
a) Deus fale (v. 1): Davi buscava a orientação de Deus. Se a vitória vem do Senhor então o que mais 
precisamos é da sua orientação. O grande perigo é, em qualquer tempo, viver sem ouvir a orientação de 
Deus!  
 
Você busca a orientação de Deus ou costuma a agir impulsivamente?  
Por que orar é tão importante? 
 
b) Deus Proteja (v. 1): O Deus de Jacó é um Deus exclusivo, ele não divide a sua glória com ninguém! 
Também, este Deus não dá a sua proteção aos que não se consagram a ele; por isso, Jacó exigiu que toda 
a sua família tirasse do seu meio qualquer forma de idolatria e se santificassem ao Senhor. Sem entrega e 
renúncia não há proteção!  
 
Como podemos aplicar este princípio (exclusividade) no nosso dia a dia? 
 
c) Que Deus Aceite (v. 3): Fazia parte de qualquer expressão de culto no Antigo Testamento a oferta e os 
holocaustos. A oferta era uma expressão de louvor, gratidão e confiança em Deus! A oração era: Aceita, 
Senhor, o nosso culto, a nosso entrega, a nossa consagração, a nossa confissão! 
 
[Reflexão] Seu culto é agradável a Deus? 
 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Com as baixas de temperatura em Curitiba, muitos moradores de rua necessitam de nossos cuidados! Que tal 

você e sua célula promoverem uma ação para esquentar a vida destes moradores e compartilhar o Evangelho? 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, obrigado por nossas vidas! Obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós! Nos ensina a te buscar antes 

cada batalha, assim como o povo de Israel fazia. Que o Senhor fale conosco, nos proteja e nos conceda vitória 

em nossos momentos de angústias! Amém. 

https://www.bible.com/bible/211/PSA.20.1-9
https://www.bible.com/bible/211/PSA.20.1-4
https://www.bible.com/bible/211/PSA.20.1
https://www.bible.com/bible/211/PSA.20.1
https://www.bible.com/bible/211/PSA.20.3

