
 

   
 

 
Dia 4 de outubro de 2020 

 

Líder: essa é pra você! Socorro, Senhor! | Orando Salmo 12.1 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Socorro, Senhor! Eu preciso da tua ajuda. Tu és o meu livramento, o meu consolador. Como eu preciso do Senhor, 

Deus! 
Estende a tua mão de graça e fortalece-me. Olha nos meus olhos e alegra-me. Sê misericordioso diante da minha 

miséria, a minha fortaleza quando me sinto frágil. 

 

“Socorro, Senhor!” 
– Salmo 12.1 (ARA) 

 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/CF9uTdoD6zN/ 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Télos Workshop: é um curso da Primeira Igreja Batista de Curitiba com aulas teóricas 100% online, fruto 

de muita oração, esforço e dedicação. Garanta já sua vaga! Este Workshop foi desenvolvido para preparar 

todo cristão na tarefa de testemunhar sua fé. Junte-se a nós neste curso, e venha compreender mais sobre 

os propósitos de Deus para sua vida! Acesse: pibcuritiba.org.br/telos 

Mobilize: Sua célula já possui um mobilizador de missões? Se não saiba mais informações em nosso site: 

pibcuritiba.org.br/mobilizador 

Quebrando o Iceberg! Perguntas 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pergunte aos membros de sua célula: O que mais te faz chorar? O que mais te faz rir? O que te consola? O 

que te fortalece? 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Casa é Sua – Casa Worship 

Caminho no Deserto – Soraya Moraes 

Digno de Tudo – Fernanda Ferro 

 

https://www.instagram.com/p/CF9uTdoD6zN/
https://youtu.be/5QHF5OQeFOs
https://youtu.be/AAvjEp7u9tA
https://youtu.be/N1fVZ-2qtzQ


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Experimente Chorar | Pr. Michel Piragine | João 11.35 

O choro de Jesus não representa um sinal de fraqueza, pelo contrário, representa o motivo do seu sucesso 

ministerial. Jesus semeou o despertamento espiritual com suas lágrimas. 

Hoje iremos estudar o que as lágrimas de Jesus revelam sobre o ministério. 

1) O exercício da compaixão (vv. 33-35): Em primeiro lugar, o choro de Jesus ensina que ministério é o 

exercício da compaixão.  Jesus chorou porque sentiu a dor de Maria e Marta, porque se compadeceu, porque 

foi movido em compaixão. 

Qual foi a última vez que você sentiu compaixão por alguém? Compartilhe! 

2) Compromisso com o propósito de Deus (12.24-28): O despertamento de Lázaro era um prenúncio do 

que ocorreria com Jesus. As lágrimas de Jesus também representavam o seu compromisso em buscar 

cumprir o propósito de Deus ainda que não fosse fácil. Servir ao propósito de Deus nem sempre é fácil, 

envolve marcas, lágrimas e cicatrizes. 

[Reflexão] Quão determinado você é para cumprir a vontade de Deus? 

3) Humanidade e consolo de Deus (v. 3): Jesus chorou, porque aquele a quem ele amava estava doente. 

E você, tem chorado por qual motivo? Em João 12, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus volta para Betânia, 6 

dias antes de ser crucificado. Betânia significa casa de aflição. Mas o que Jesus foi buscar em Betânia? Foi 

se preparar, ser consolado! 

a) Lugar dos milagres – na casa onde Simão não é mais leproso e Lázaro vive. 

b) Reclinado à mesa – jantando com seus amigos. 

c) Unção de Maria – presente, honra, mas a unção que preparou para o que haveria de vir.   

Onde você tem ido buscar a consolação? 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor nos ensine a chorar pelas dores dos outros, nos ensine a ter compaixão prática que se importa e 

age em favor dos seus filhos. Pai, que possamos a seu exemplo dedicar totalmente nossas vidas em prol 

do nosso próximo. 

“Filhinhos, não amemos só de palavra ou de aparência, mas em verdade, mostrando-o pelas nossas ações.” 

(1 João 3.18) 

https://www.bible.com/bible/1608/JHN.11.35
https://www.bible.com/bible/1608/JHN.11.33-35
https://www.bible.com/bible/1608/JHN.12.24-28
https://www.bible.com/bible/1608/JHN.11.3

