
 

   
 

 
Dia 25 de Outubro de 2020 

 Líder: essa é pra você! Carta de Martinho Lutero durante a Peste Bubônica 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Pedirei a Deus para, misericordiosamente, proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a 

administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para 

não ficar contaminado e, assim, porventura infligir e poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado 

da minha negligência. Se Deus quiser me levar, ele certamente me levará e eu terei feito o que ele esperava 

de mim e, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo 

precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que 

essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus.” 

(Martinho Lutero) 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

4K – O amor em alta definição: Está chegando o mês de novembro, o mês do movimento 4K – O amor em 

alta definição! Tempos difíceis pedem amor ao extremo. Baixe o aplicativo 4K e fique por dentro de todas as 

ações (acompanhe pelas mídias sociais @pibcuritiba). 

Webnar Levanta: Para empresários, profissionais liberais fiquem ligados no projeto “Levanta”, além de 

mentoria e anúncio gratuito no dia 7 de novembro, das 9h às 13h, haverá um evento com empresários e 

líderes. Informações através do site levanta.org.br 

Seja voluntário na comunicação: A área de Comunicação da PIB está precisando de voluntários para 

ajudar com edição de textos, decoração, etc. Informações através do e-mail: 

comunicacao@pibcuritiba.org.br            

Quebrando o Iceberg! Esperança 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Descrição:  

Peça que todos fechem os olhos por um momento e pensem nas verdades que o Senhor já colocou em 

cada coração, lembrando cada promessa que Ele já cumpriu e cada promessa que Ele ainda vai cumprir. 

Ao final, relembre que nosso foco e coração deve estar em Deus, crendo na Sua vontade e cuidado, pois 

Ele é a nossa fonte que renova nossa esperança e reanima em todos os tempos. Ele é o nosso bom pastor. 

Desafio da semana: Ao levantar de manhã, diga: “O Senhor é meu pastor e nada me faltará”. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Águas Purificadoras – Diante do Trono 

Meu Universo – Cantor PG (e Nívea Soares) 

Torre Forte – André Valadão 

https://youtu.be/7iMjMUUiG2I
https://youtu.be/iNsc9wn2xRQ
https://youtu.be/641GTBistIM


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O Senhor é meu pastor | Pr. Adoniran Melo | Salmo 23 

Como é bom sabermos que temos um bom pastor, ao qual podemos expor nossas angústias, medos e 

também vitórias. O Salmo 23 é um dos mais conhecidos textos bíblicos e revela para nós a oração de um 

homem que confia no Senhor, um homem falando com Deus através de uma expressão de louvor e 

adoração, vejamos o que esse salmo revela da vontade de Deus para nós: 

1. Ele é o pastor que deseja que descansemos nele (vv. 1-2): Em meio à pandemia que estamos 

vivendo, estamos constantemente nos sentindo ameaçados, uma pessoa sem máscara, alguém tocando 

em algo antes da gente, o isolamento social, o cansaço físico e mental... tudo isso tem abalado nossa 

rotina. Em meio a ansiedade e o caos, o Senhor nos apascenta e nos acalma (João 10.10-11). 

2. Ele refrigera nossa alma (v. 3): Você já ficou num lugar muito quente, onde o único pensamento era se 

refrescar? O Senhor é o lugar em que podemos mergulhar e sentir o refrigério para a nossa alma, Ele 

nos enche de alegria, nos renova e purifica nossos pensamentos. 

O que tem tirado sua paz e alegria?  

Como encontramos o refrigério do Senhor quando tudo parece estar perdido?    

3. Ele quer estar contigo todos os dias (v. 4): O bom pastor está sempre pronto para defender sua ovelha 

dos perigos, a ovelha pode contar e confiar no pastor. Ele tem o cajado pronto, o qual tem algumas 

funções (resgate, correção e lança de proteção). É assim que o Senhor cuida de nós diariamente. Para 

isso temos que todos os dias ouvir e obedecer a sua voz, como a ovelha faz com seu pastor.  

Que vozes você tem ouvido nesses dias (A voz do pastor, que nos dá descanso, ou a voz do mundo, 

que nos desestabiliza e desanima)?  

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Esse tempo de pandemia tem abalado, abatido e desanimado o físico e o emocional de muitas pessoas, 

muitas delas do nosso lado ou próximas a nós. 

Que possamos deixar o amor do Senhor nos guiar e que sejamos usados para demonstrar esse amor puro 

e protetor, que não abandona suas ovelhas.  

Você tem olhado ao seu redor e deixado o amor de Deus fluir através da sua vida? 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Oremos para que possamos nos entregar ao pastoreio do bom pastor, e sentir dele a unção e o ânimo em 

tempos difíceis, confiando e ouvindo diariamente sua voz. 

https://www.bible.com/bible/129/PSA.23.1-6
https://www.bible.com/bible/129/PSA.23.1-2
https://www.bible.com/bible/129/JHN.10.10-11
https://www.bible.com/bible/129/JHN.10.3
https://www.bible.com/bible/129/JHN.10.4

