
ASSUNTO DA SEMANA: Seja um Vencedor. 

Curitiba, 23 de agosto de 2020 

 

Objetivo do encontro: Como vivemos em um mundo que se transformou em questões de meses, 

nascem dúvidas de como podermos vencer na vida sendo que tudo conspira contra. Deus, então, nos 

responde por sua palavra e pela sua presença em nossa vida, desde que deixemos toda a situação 

diante de seu trono e sua orientação. 

Para o líder: Com a liberação dos cultos presenciais, estimule aquelas pessoas que não estejam em 

grupo de risco, para que participem dos mesmos. Orientem no uso das máscaras e prevenções de 

distanciamento, dentro da igreja. Continuem estimulando a participação dos encontros virtuais. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Vamos nos conhecer um pouco mais?  

Objetivo e aplicação: Líder peça para que cada um conte alguma situação que tenha vencido, ou seja 

se participou de alguma competição, algum sorteio, alguma brincadeira, projetos profissionais ou 

pessoais que tiveram uma vitória e que tenham orgulho do resultado alcançado. Peça que explique 

por que se sentiu vencedor neste caso e quais as marcas que deixou naquele momento e/ou em sua 

vida. O objetivo é compartilharmos momentos em que nos sentimos como vencedores, além de 

conhecermos um pouquinho da história de cada um. 

20 MINUTOS 

1. Já refulge a glória eterna 

2. Leia: Salmo 20, qual o versículo que mais chamou a sua atenção e por quê? 

3. Exaltemos por meio de orações todas as bênçãos que Deus lhe trouxe durante a semana. 

4. Ao único que é digno de receber 

O RESUNO DA MENSAGEM: Seja um Vencedor 

Salmos 20 - Pr. Paschoal Piragine Junior 

INTRODUÇÃO  

Em tempos de insegurança, uma das grandes perguntas é: Como ser um vencedor? A palavra de Deus 

nos apresenta um caminho de vitória e nos diz qual é a vontade dEle para que sejamos vitoriosos.  



Então, veremos quais são os recursos que Deus nos dá para sermos vitoriosos: 

1. A oração pela Vitória: (Sl 20:1-4) É um clamor à Deus, quando nos colocamos perante o Senhor,  

deixando toda a nossa vida diante do seu trono. E os principais pedidos nessa oração de vitória eram: 

a) Que Deus fale – que Ele nos dê orientação: Se a vitória vem do Senhor, então o que mais precisamos 

é da sua orientação. b) Que Deus proteja – proteção que vem da exclusividade: Sem entrega e 

renúncia não há proteção. c) Deus o visite – sua presença é proteção e apoio: O teu coração é o lugar 

onde o Senhor quer instalar o seu trono. A sua alma é o lugar da sua presença. d) Que Deus aceite – 

a confissão e a entrega: Só poderemos ser aceitos por Deus pela fé em Cristo Jesus. Só por meio dele 

é que poderemos ter comunhão com o Pai e só na presença do Espírito Santo em nós, poderemos ser 

a oferta de louvor. e) Que Deus conceda – o pedido de vitória: A vitória somente virá, pela orientação 

divina e por um compromisso de exclusividade do Senhor. Pelo perdão e consagração e a benção do 

Senhor.  

Você já viveu em algum momento sem escutar a Deus? Como é viver esta situação? 

De que maneira você entende ser aceito por Deus?  

 

2. Declaração da fé: uma das atitudes que deveriam ser tomadas após a oração pela vitória é o  

louvor a Deus como arma de vitória: (Sl 20:5-9) O louvor é uma expressão de fé quando os resultados 

ainda não se tornaram visíveis, mas as pequenas manifestações da presença de Deus nos conduzem 

ao louvor. Devemos louvá-lo antes mesmo de ver suas manifestações em nós. O Senhor nos convida 

a dar um passo de louvor por quem Ele é; pela sua soberana vontade; porque nada pode nos afastar 

do Seu amor; por que é Ele quem vai escrever o final da história; louve pela fé pois a vitória está 

chegando.  

Compartilhe uma situação em que você utilizou o louvor como arma de vitória e qual o resultado 

dessa certeza de vitória. 

Qual foi o momento mais desafiador, em que foi difícil louvar?  

Conclusão: 

Davi colocou neste salmo escrito no momento da batalha, além do clamor pelo socorro, os gritos de 

alegria e louvor a Deus. Hoje é dia de celebrar pela fé as respostas do Senhor.  

Checagem: O que está te prendendo? O que lhe impede de deixar Jesus ser o Senhor de sua vida? 

Quais são as coisas que você precisa entregar para Deus? Você está disposto? 

 O mundo tecnológico nos permite estarmos perto de pessoas de forma virtual, além de propiciar 

que levemos a palavra de Deus de um modo rápido e fácil, dado a esta situação temos como 

acompanhar pelas redes sociais as pessoas que são próximas de nós, e a possibilidade de 

evangelismo. Que tal encaminhar aquela mensagem bíblica diretamente para a pessoa? Ou que tal 

chamar a mesma para um bate-papo virtual?   

Oremos: pelos nossos membros, por sua saúde, para o Senhor traga cura, bênçãos e pelas famílias. E 

que nesse tempo de pandemia melhore os relacionamentos em cada lar. Pela igreja e os pastores. 

Pelos enfermos e seus familiares. Pela volta dos cultos na igreja e que possamos voltar renovados.   


