
 

   
 

 
Dia 20 de setembro de 2020 

 

Líder: essa é pra você! Afasta de mim a falsidade e a mentira 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, afasta de mim todo engano e toda mentira. Promessas que me atraem, mas que querem me 

afastar de tua presença, livra-me de todas. Nada que me distrai de ti é bom. 

Lança para longe de mim toda vaidade, tudo o que é vão, inútil e inferior. Toda falsidade, engano, mentira, 

aquilo que parece bom, mas não é, tira de perto de mim. 

 

“…afasta de mim a falsidade e a mentira…” 

– Provérbios 30.8 (ARA) 

 

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

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Missionar: A missão não pode parar e você faz parte dela. Missionar 2020, de 25 a 27 de setembro (mais 

informações missionar.com.br), participe das oficinas! Contribua para os projetos missionários através do 

site pibcuritiba.org.br/em-missao 

 

Quebrando o Iceberg! Será que desvalorizou? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Descrição: Pegue uma moeda de R$ 1,00 e pergunte para os integrantes da célula o que é possível 

comprar com essa moeda. Interaja perguntando se é possível comprar 1 litro de leite (há alguns anos atrás 

era possível), e uma lata de refrigerante ou suco? E um sorvete? (há alguns anos atrás era possível). 

Interaja mais um pouco e finalize dizendo que a semana começou com o dólar valendo R$ 5,20, mas já 

vivemos a incrível marca de 1x1 na relação dólar real.  Infelizmente vivemos muito mais momentos de 

desvalorização do nosso dinheiro do que de valorização.  Mas existe uma boa notícia, a palavra de Deus 

nunca perdeu o valor, não importa a época, nem o lugar. Encerre com o versículo de 1 Pedro 1.18.  

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cantarei Teu Amor | Gabriel Guedes 

Rei Que Merece o Louvor - Naiadi Anunciação | ONE Ministério Music 

Estante da Vida | Heloisa Rosa 

https://www.instagram.com/p/CFZrJpkncFz/
https://bible.com/bible/1930/1PE.1.18
https://www.youtube.com/watch?v=DgszhHZ1qGQ
https://www.youtube.com/watch?v=7on86v851Qw
https://www.youtube.com/watch?v=AGA7dIKVnek


 

   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Parábola do Oleiro | Pr. Paschoal Piragine Jr | Jeremias 18.1-12 

Talvez esta seja uma das parábolas mais ricas de significado no Antigo Testamento. Ela ilustra com beleza e 

praticidade que nós somos o barro nas mãos do grande Oleiro que é o Deus Todo Poderoso. Nosso objetivo ao 

estudar esta parábola é tentar entender as lições que ela tem para nos ensinar. Que lições são estas? 

1) Sua vida está nas mãos de Deus (v.6b): Parece algo tão simples, mas na prática, há muitas pessoas que 

não creem e nem aceitam esta realidade. É possível perceber, com grande frequência, algumas pessoas que 

dizem acreditar, ou até mesmo aceitar a soberania de Deus, mas na prática seu coração permanece fechado 

para que o Senhor aplique seus valores eternos em seus corações, promovendo mudanças efetivas em suas 

vidas e assim, gerando resultados que podem ser vistos pelos olhos de quem convive com elas. 

Mas o que a Bíblia nos ensina é que desde Adão, o primeiro homem, somos barro que Deus dá forma e sopra o 

fôlego de vida. Ele é o dono da nossa existência e sem ele nada somos, nem podemos existir. Há algo 

imutável, contra o qual não adianta lutar: Você é apenas barro nas mãos de Deus. Por isso, deixe-o moldar a 

sua vida, aceite o seu toque suave. 

Quais situações na sua vida você tem percebido que é vulnerável e somente o toque suave do 

Senhor pode lhe moldar da maneira que Ele quer? 

2) O grande Oleiro tem critérios próprios de qualidade já revelados em sua Palavra (vv. 4-6a): O 

Senhor não somente tem direito de moldar o barro, como ele mesmo estabeleceu critérios próprios de 

qualidade   que já nos foram revelados em sua Palavra. No verso seis, há uma advertência do Senhor aos 

judeus (a nação de Israel), que tinham um entendimento errado sobre a escolha de Deus por sua nação. 

Como eles eram herdeiros da promessa feita a Abraão, acreditavam que poderiam controlar o Senhor 

através de suas promessas, e por serem o povo “escolhido”, nada poderia tocá-los. 

Mas não só aqui, como por toda a Bíblia, o Senhor revela que todas as suas promessas estão 

condicionadas aos compromissos mútuos revelados na aliança feita com ele. A condição da bênção era o 

compromisso com o Senhor. 

Você já percebeu em algum momento que estava se orgulhando de ser cristão? E quando percebeu 

este orgulho, de que maneira o Senhor lhe constrangeu? 

Por isso a mensagem que o Senhor trouxe através de Jeremias (dos capítulos 11-17) era:  

2.1) A oração sem compromisso com a transformação não evitará a catástrofe: Nenhum tipo de 

liturgia pode controlar Deus. Não existe nenhum tipo de ritual que lhe permita estar no controle da sua 

vida. A única maneira é através da fé, com entrega e compromisso. 

Qual área da sua vida que você tem impedido Jesus de governar? 

2.2) A profecia sem conversão não salva: Naquele tempo, podemos dizer que para cada tipo de 

pessoa existia um tipo de profeta, atendendo o “gosto do freguês”. Porém, como acontece hoje, muitos 

deles não pregavam conversão, simplesmente construíam uma teologia que pudesse se adaptar a 

cultura e costumes das pessoas, mesmo que elas fossem horríveis aos olhos do Senhor. 

Como tem sido a sua trajetória de vida após conhecer Jesus: mudou o sentido ou permanece na 

mesma direção, ajustando o que Deus lhe mostra aos seus velhos hábitos e costumes? 

 

 

 

https://bible.com/bible/1930/JER.18.1-12
https://bible.com/bible/1930/JER.18.6
https://bible.com/bible/1930/JER.18.4-6


 

   
 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Que tal ligar para alguém esta semana e ler uma passagem da Bíblia, orar e pedir ao Senhor uma palavra, 

assim como uma pessoa que esteja precisando ouvir a palavra do Senhor? Deixe o Senhor usar a sua 

vida para abençoar e encorajar a quem Ele lhe mostrar. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai amado, nos ajuda a aceitar o seu querer e o seu melhor para nós. Nós precisamos ser moldados, 

então vem e trabalha no nosso caráter, como o oleiro faz com o barro. Você tem liberdade para moldar 

nossas vidas como quiser, confiamos no seu amor e misericórdia. Em nome de Jesus, amém. 

 


