
 

   
 

 
Dia 11 de outubro de 2020 

 

Líder: essa é pra você! Socorro, Senhor! | A oferta aceitável por Deus 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Entregue sua vida como verdadeira oferta viva, um sacrifício constante no altar do Senhor. Derrame-se aos pés 

dele como Maria o fez para ouvi-lo. Tão somente tenha seus olhos fitos nele como teve Estêvão. 
Se você não vive mais, mas Cristo vive em você, todos os dias negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. 

 

“Venho, Senhor, minha vida oferecer 

Como oferta de amor e sacrifício 

Quero minha vida a ti entregar 

Como oferta viva em teu altar” 

(Oferta de Amor) 

 

“Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e 

agradável a Deus, que é o vosso culto racional.” 
– Romanos 12.1 (ARA) 

 

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

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! Quando eu era criança 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

No clima de Dia das Crianças, compartilhem histórias que viveram quando criança, como eram as coisas 

quando vocês tinham 10, 11, 12 anos de idade ou menos. Riam juntos e partilhem as alegrias que viveram. 

 

https://www.instagram.com/p/CGKmSYlndjZ/


 

   
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deus Supremo És – Allan Soran 

Abraça-me – Gabriela Rocha 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Glória do Senhor Voltou | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Ezequiel 34–48 

Ezequiel foi filho de sacerdote, e seu nome significava: O Senhor te fortaleça. Ele, assim como Daniel, foi 

um dos jovens levados cativos para a Babilônia, com cerca de 25 anos. Sua pregação teve mudanças no 

decorrer do tempo. Numa época, a mensagem era: A glória de Deus se foi. Nos capítulos estudados (34–

48), a mensagem era: A glória do Senhor voltou. E algumas promessas divinas acompanharam essa boa-

nova; uma delas é: 

O impossível de se restaurar será restaurado (37.1-6): A profecia aqui era que, se o povo se 

arrependesse, permitisse Deus guiar seus passos, e fosse obediente aos mandamentos do Senhor, Deus 

restauraria até aquilo que parecia ser impossível de ser restaurado. Mesmo os ossos secos poderiam ter 

vida quando a glória do Senhor se manifestasse. 

Você se lembra de alguém que você não consegue imaginar se convertendo? Compartilhe o nome 

dela e orem por essa pessoa. 

Deus pode todas as coisas, e não há impossíveis em todas as suas promessas. Independentemente do 

nível de destruição que uma situação possa chegar, ainda que os ossos estejam secos, e o vale sem vida, 

a voz do Todo Poderoso faz milagres, e dos ossos nascem carne, e do vale da morte, um exército vivo. 

Na sua vida, há alguma situação impossível de ser resolvida? Abra seu coração e orem por isso. 

Enquanto o povo permitia que coisas detestáveis permanecessem entre eles, os altares de ídolos, as 

imagens de escultura que substituíam o lugar de Deus no coração deles, o Senhor não poderia manifestar 

sua glória, nem abençoar o povo. Deus quer encher seu povo com sua glória, mas o povo quer isso?  

[Reflexão] Você quer ser cheio de Deus? Quer ver a glória do Senhor? Realmente? 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, tudo te é possível. Eu creio em ti, meu Pai, e sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos 

podem ser frustrados. Por isso, Senhor, eu peço: levanta esses ossos secos. Restaura a vida, e reaviva-

nos. Pedimos em nome daquele que morreu para nos dar vida, Cristo Jesus. Amém! 

https://youtu.be/XFAj9uVHbuw
https://youtu.be/1EZjf51JC9A
https://youtu.be/PZdnmD2zEsA?t=3010
https://www.bible.com/bible/1608/EZK.37.1-6

