
 

   
 

 
Dia 18 de outubro de 2020 

Líder: essa é pra você!  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Meu Pai, teu amor é leal e verdadeiro. Ninguém me ama como tu. Tua afeição por mim vai além do que 

consigo imaginar. 

Na cruz vi o quanto me amas, pois não me negaste teu Filho, teu único Filho. Eu não era digno de receber 

tamanha bondade, mas tu me deste o maior presente que jamais poderia receber: relacionamento com o 

meu Amado, eu recebi o meu Amado! 

 

“Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós 

ainda pecadores.” 

– Romanos 5.8 (ARA) 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/CGaDAWKH-G0/ 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cultos presenciais: Não deixe de incentivar a sua célula a voltar aos cultos presenciais. Por conta das 

restrições, precisamos fazer agendamento. Chame seu pequeno grupo a cultuar junto com você na igreja. 

 

Quebrando o Iceberg! Real ou não 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Cada participante irá dizer 3 fatos sobre sua vida. Dois reais e um falso; 
• Os outros devem acertar qual fato sobre aquela pessoa é falso; 
• Explique para os participantes que o fato falso deve ser plausível, para deixar dúvidas e dificultar 

para aqueles que irão tentar acertar. 

 

Conclusão: muitas pessoas têm se perdido por acreditar em enganos camuflados de verdade. Quando 
não fundamentamos nossa vida em Jesus, na sua palavra e em seu ensino, isso é fácil de ocorrer. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Hosana – Gabriela Rocha 

Poderoso de Jacó – Central de Adoradores 

Sem medo - Vineyard 

 

https://www.instagram.com/p/CGaDAWKH-G0/
https://youtu.be/ceCMxv72Uqw
https://youtu.be/mLs-DN427f8
https://youtu.be/AANnJArIoUU


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Glória do Senhor Voltou | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Ezequiel 43.1-12 

O livro de Ezequiel pode ser dividido em duas partes distintas. A primeira, refere-se ao momento que a glória 

do Senhor estava indo embora por causa dos pecados e, a segunda parte, traz mensagens proféticas de 

esperança para quando a glória do Senhor volta a habitar no meio do seu povo. Hoje, continuaremos a 

identificar as promessas proféticas quando a glória do Senhor volta. Vejamos: 

1 - A verdadeira adoração é restaurada (vv. 1-7): A verdadeira adoração é o movimento da trindade divina 

que nos toca e assim, podemos adorar ou não. Tudo começa no trono de Deus, pois o simples desejo de o 

adorar vem dele. Ela não é produzida por meio dos rituais religiosos das pessoas. Não se trata de um evento, 

nem lugar, nem tradição familiar. É uma entrega total no altar de Deus. A verdadeira adoração é uma reação 

à presença gloriosa do Senhor.  

Como buscar essa verdadeira adoração?  

Devemos buscar, primeiramente, a visitação do Espírito Santo para que possamos compreender o que está 

nos impedindo de adorá-lo em espírito e em verdade. 

Você poderia citar algumas barreiras para a visitação do Espírito Santo? 

2 - A santidade passa a ser buscada (vv. 7-12): Após a adoração sincera de um coração quebrantado, a 

santidade passa a ser buscada voluntariamente. A santificação seria um valor no meio daquele povo. 

Podemos identificar alguns processos nesse texto: 

a) A idolatria e a profanação passam a ser banidas por causa da presença do Senhor: Sua presença 

faz com o que povo perceba que o pecado é pecado, mesmo no meio de uma fé superficial.  

b) O Santíssimo é reconhecido (v. 12): Uma decorrência deste processo de santificação não é só a 

limpeza, mas a capacidade de perceber a santidade de Deus. Deus é santo e sem santidade ninguém 

verá o Senhor. O texto se refere ao templo, mas pode ser compreendido como nosso coração, nossa 

vida. Tudo passa a ser para a glória do Senhor. Não é algo relativo. Deus é absoluto! Quando 

começamos a relativizar as coisas do Senhor, nos distanciamos da sua presença.  

[Reflexão] Como está o templo do seu coração? Está em ruínas como um local abandonado? Peça 

ao Senhor para sondar o seu coração e mostrar os caminhos errados. Deus vai lhe revelar, para que 

você experimente uma cura completa. Deus tem mais para ti! 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, revela a nós tudo aquilo que nos afastou da sua presença. Faça um mover em nossas vidas para 

que possamos buscá-lo com um sincero coração e viver uma vida consagrada ao Senhor.  

https://youtu.be/PZdnmD2zEsA?t=3010
https://www.bible.com/bible/1608/EZK.43.1-12
https://www.bible.com/bible/1608/EZK.43.1-7
https://www.bible.com/bible/1608/EZK.43.7-12
https://www.bible.com/bible/1608/EZK.43.12

