
ASSUNTO DA SEMANA: SEJA UM VENCEDOR 
Curitiba, 30 de agosto de 2020 

 
Objetivo do encontro: Entender que somos parte integrante do projeto de Deus para a nossa 
sociedade e para as pessoas que estão conosco. Para isso precisamos de fé para vencer as batalhas 
espirituais.  
 

Para o líder: Querido líder, essa mensagem também se aplica ao teu trabalho, pois não bastam 
estratégias, você precisa do Senhor e dos seus auxiliares ao teu lado, orando com você e por você. 
Não se esqueça que o líder eficaz procura formar novos líderes para ajudar na multiplicação da célula.  

10 Minutos - QUEBRA GELO 
Sugira aos participantes que apresentem um motivo de gratidão por algo que aconteceu nesta semana! 
 

 
 
20 Minutos 

1. Cantarei ao Meu Salvador 
2. Vamos ler Romanos 8: 35-39? 
3. Contem rapidamente testemunhos em que esse trecho bíblico foi retratado na tua realidade. 
4. Louvem a Deus por meio de orações de exaltação pelas vitórias alcançadas.  
5. Bem aventurado  

 

RESUMO DA MENSAGEM – SEJA UM VENCEDOR 
Salmos 20 - Pr. Paschoal Piragine Junior 

 
Introdução: Na semana passada vimos que esse salmo estava dividido em duas partes: como 
acontece a oração pela vitória e as declarações de fé que nos conduzem à vitória. Vimos a primeira 
expressão de fé que se mostra com o louvor, como uma arma poderosa para vencer as batalhas.  
 

b. ORAÇÃO DE GUERRA QUE FLAMULA A BANDEIRA DE DEUS.  (v.5). Essa oração é diferente 
do clamor, que nos leva a implorar pela misericórdia de Deus. Na oração de guerra, enquanto a 
batalha é travada, pela fé, anunciamos a bênção que Ele prometeu nos dar e assim nos tornamos 
participantes da obra do Senhor (Ex 17:10-16). Ela atua primeiro no coração de quem ora, porque a 
grande batalha espiritual acontece na mente e no coração quando Satanás semeia dúvida e, nesse 
momento, a oração de guerra faz com que o Senhor derrame sobre nós autoridade e discernimento 
sobre essas forças do mal. Ela também abençoa outros que estão próximos à nós, pois quando 
oramos e os sinais de Deus acontecem, essas pessoas lembram das nossas orações. Em outros 
momentos lançamos autoridades de Deus sobre os demônios e eles tem seu agir limitado pelo poder 
de Deus. Num mundo secularizado que tenta nos convencer de que o mal personificado (e até Deus) 



não existe, não apenas pessoas ficam endemoniadas, mas estruturas sociais também são 
demonizadas, trabalhando contra a vontade de Deus. Por isso precisamos de preparo espiritual e 
discernimento. Hoje o Senhor nos convoca a flamularmos a bandeira da fé na oração, e usar as suas 
promessas em meio as batalhas.   

Como é para você pensar em colocar isso em prática na tua realidade de vida? 
Compartilhe momentos em que você conseguiu discernir que a batalha não era contra 
alguém, mas era uma batalha espiritual.  
 

c. CORAGEM PARA AGIR PELA FÉ (V. 6-9). Esse é o ponto conclusivo do processo de vitória. É 
preciso ter coragem para cumprir o que o Senhor falou para fazermos. A fé precisa entrar em ação (Tg 
2: 17-18). Se você não estiver disposto a correr riscos em nome do Senhor, não haverá vitória. Os que 
se acovardarem, não verão os milagres de Deus. Toda vez que Deus te colocar um desafio, você não 
terá os meios e os recursos. Vá na direção daquilo que o Senhor te mostrou, mesmo não entendendo 
os processos, mas simplesmente porque obedecemos a ordem de Deus. Toda vez que Deus nos 
manda dar passos de fé, Ele está colocando em check aquele a quem de fato estamos confiando. 
Agindo eu quem impedirá? Quando andamos na dimensão da fé, o impossível começa a acontecer. O 
segredo da vitória é quando em nome do Senhor temos a coragem de avançar. Enquanto obedecemos, 
o milagre do Senhor está acontecendo. Quando lutamos as batalhas de Deus, o Senhor luta por nós. 
 
Que momento na tua vida você precisou dar passos de fé? 
Você consegue perceber algum momento em que te faltou fé para seguir ao desafio do Senhor? 
Você é daquelas pessoas que quando o Senhor abre a porta você coloca o pé e entra pela fé? 
Conte um testemunho de fé que aconteceu em tua vida. 
 

Checagem 

Deus é o Senhor absoluto da tua vida? Como está tua fé no Senhor? Como você tem acolhido as 

promessas de Deus? O que te falta para dar passos de fé e colocá-la em prática? O Senhor está 

esperando que você expresse a sua fé com: louvor, adoração e atitudes. Você está disposto? 

15 minutos  

Vimos nesta mensagem a importância de termos parceiros de oração e enfrentarmos juntos as 
batalhas espirituais. Vamos pensar em pessoas que precisam de alguém para andar junto, faltando 
você somente você para se aproximar delas. Busque o Movimento Discipular de nossa igreja para que 
você também possa ser um discipulador. Você não precisa ter formação em Teologia. Você só precisa 
mostrar como andar com Jesus. 

 10 minutos  
Hoje vamos entrar nessa batalha espiritual e dar andamento a um lindo movimento de oração por: 

1. MISSÕES – Que o Senhor abençoe os missionários e por todas as frentes missionárias e projetos. 

Que o Senhor levante ainda mais missionários para esse tempo.  

2. SALVAÇÃO DOS NOSSOS QUERIDOS E SUSTENTO DAS NOSSAS FAMÍLIAS – Por familiares que 

precisam de salvação e libertação, assim como pelas necessidades financeiras da família.  

3. CURA DOS ENFERMOS – Abracem os pedidos e as necessidades de cura e levem ao Senhor 

clamando para que milagres aconteçam. 

4. ECONOMIA DE NOSSO PAÍS – Clamem ao Senhor o perdão dEle e a cura para o nosso país, e que 

sua economia melhore. 


