
ASSUNTO DA SEMANA: Os Segredos para a Vitória. 

Curitiba, 25 de outubro de 2020 

 

Objetivo do encontro: Lembrar que nos momentos de tribulação, os segredos para a vitória estão no fato de estarmos 

perante e junto ao Pai. Lembrar quem somos mesmo que testados em provações, dificuldades ou grandes tormentas. 

A fé de cada pessoa, da família e da célula, é propulsora para o nosso ânimo, para as conquistas que Deus está nos 

preparando e para a vitória que virá. 

 

Para o líder: A célula está participando das atividades on-line da igreja (https://pibcuritiba.org.br/igrejaonline/)?  

Lembre à todos que possuímos os momentos de oração cotidianos, que a escola bíblica está com material no facebook 

e no youtube, que há outros cultos ao longo da semana, ou seja, há uma série de eventos que podem aproximar cada 

um dos participantes da célula, mais ainda da Igreja e de outros irmãos.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Quem sabe cantar um louvor por completo?  

Objetivo e aplicação:  

Peça a cada um da célula, para que tente cantar a música que você (líder) vai iniciar, mas não vale consultar no celular. 

Depois que todos tentarem, faça com que todos cantem em conjunto. O objetivo é mostrar que eventualmente, uma 

ou outra pessoa conhece o louvor, mas participar de uma ação com irmãos é muito melhor, pois cada um completa o 

outro. Assim é a nossa vida em células e na Igreja, ou nos ministérios. 

 

1. Maravilhosa Graça https://www.youtube.com/watch?v=Ot5tvfVwMyU  

2. Leia: Salmo 98, qual o versículo que mais exclama a vitória e por quê? 

3. Em oração, que cada um agradeça por milagre, benção ou misericórdia que o Senhor lhe deu. 

4. A Jesus Cristo contarei tudo https://www.youtube.com/watch?v=vJRu69J8cvo     

O RESUNO DA MENSAGEM: Os Segredos para a Vitória 

2 Crônicas 20:1-22- Pr. Marcílio de Oliveira 

 

INTRODUÇÃO  

Este é um estudo para entendermos que quem segue ou serve a Deus, também passará por lutas. Contudo, o mais 

importante é como será a nossa ação ou reação diante dessas lutas, pois é isso que determinará se teremos vitórias 

https://pibcuritiba.org.br/igrejaonline/
https://www.youtube.com/watch?v=Ot5tvfVwMyU
https://www.youtube.com/watch?v=vJRu69J8cvo


ou derrotas. Existem pessoas que são derrotadas antes mesmos da luta, devido ao medo, ansiedade e desespero. 

Então, procuraremos ver pela palavra de Deus, como conquistaremos vitórias em meio às lutas: 

 

1. A oração de súplica por socorro (2 Cr 20:3-5): Admitirmos que temos medo diante de problemas ou 

dificuldades poderá parecer fraqueza, mas quando tomamos esta atitude e oramos pedindo ajuda de Deus, 

demonstramos uma atitude agradável e de prostração perante o nosso Senhor. Se desejamos vitória, devemos buscar 

a Deus, orando e buscando o socorro dEle como nossa primeira estratégia.  

Conte uma situação em que você orou com seus filhos (ou seus pais) pedindo ajuda de Deus?  

O que acontece quando você e sua família buscam a Deus? 

2. A confiança da fé (2 Cr 20:14-17): Quando buscamos a Deus, Ele responde a oração revelando seu poder, 

seu amor, sua graça. Essa revelação por vezes leva muita gente a uma nova crise em sua fé: sigo o que Deus está me 

direcionando? Neste momento, é que precisamos de uma atitude de confiança e fé diante da revelação do Senhor. 

Crendo em Deus você será bem-sucedido e estará em segurança. 

Você já viveu a experiência de uma oração ser respondida imediatamente? De um testemunho de vitória. 

Compartilhe um momento em que a resposta de Deus à tua oração parecia loucura. Como foi o final da história? 

3. O louvor na batalha (2 Cr 20:21-22): O louvor em meio às lutas é uma das demonstrações de nossa fé, é a 

arma de guerra para que o povo de Deus alcance a vitória. Na bíblia, quando o povo começava a cantar, Deus lutava 

por eles.  

Por que o louvor é um alento quando estamos passando por dificuldades? Lembra de algum louvor que veio para 

você em algum momento de batalha? 

Conclusão: 

Em meio a luta e crise pela qual passamos, Deus está nos chamando à oração, desejando fortalecer a nossa fé, se 

revelando e te convidando a confiar e crer nEle. O Senhor nos convida a adotarmos uma atitude de louvor em todas 

as circunstâncias, nos abençoando para que encontremos a vitória em nossa vida, na nossa família e na nossa nação. 

 

Checagem: Você realmente crê em Deus e naquilo que Ele está querendo para a sua vida? 

O que você está fazendo diante das lutas? Está se consumindo pelas dificuldades e problemas? Você está disposto a 

se entregar à Deus por completo? O que lhe prende para esta entrega?  

Há pessoas em sua célula que ainda não se entregaram a Jesus? Que tal orarmos e convidá-los a esta entrega? 

Como estão os alvos de oração da célula? Já participaram dos encontros ou das videoconferências? Insista com os 

membros da célula para que convidem estes nossos alvos para participar dos encontros, lembre a todos que nossa 

missão é “levarmos pessoas a um relacionamento intenso com Deus”. Se envolvam como célula no movimento 4K, 

um movimento de amor prático. Vamos espalhar amor em nossa cidade. Baixem o aplicativo e vejam a melhor maneira 

de se envolverem. 

Oremos: Pela nossa saúde emocional e de nossa família, para que em Louvor passemos por quaisquer dificuldades. 

Pelos voluntários da Cristolândia, que estejam com direcionamento e sobre a proteção de Jesus, para realizar o melhor 

pelas vidas que estão sendo resgatadas. Pelos pastores e suas famílias, para que estejam protegidos de qualquer mal 

e que possuam um renovo para o trabalho do Senhor. Pelas famílias enlutadas da igreja que perderam seus entes 

queridos para o coronavírus.   


