
 

   
 

 
Dia 07 de fevereiro de 2021 

Líder: essa é pra você! Ouve o meu clamor... | Orando o Salmo 13 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Até quando, Senhor? Até quando continuarei com o coração aflito? Até quando permanecerei com a alma 

inquieta? Terias tu esquecido de mim? Eu sei que não! Terias tu prazer na minha dor? Certamente que não! Eu 

sei que o meu Redentor vive e se levantará, que o meu Guarda está em seu posto, que o meu Advogado pleiteará 

a minha causa.  

 

“Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto?” 

– Salmo 13.1 (ARA) 

 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/CLCKYv0nLRN/  

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

WE ARE ONE: Está chegandoooo! Nos dias 12 a 16 de Fevereiro, vai rolar a nossa conferência. Venha 

passar os melhores dias da sua vida na presença do Pai! Participe! Link: http://bit.ly/weareone21  

CASA DE ORAÇÃO: Você gosta ou quer desenvolver uma vida de oração? Vem conhecer o nosso 

ministério! Acesse https://www.instagram.com/casadeoracaopib/ e consulte os turnos/horários. Participe! 

Quebrando o Iceberg! Proteção de Deus 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Material: 1 bacia ou jarra transparente (com água), 1 copo (que será colocado dentro do recipiente maior), 

2 guardanapos, corante. 

Dinâmica: Na bacia com água, coloque algumas gotas do corante e explique que ela representa o mundo; 

o copo representa Deus e o papel representa o homem. Amasse os dois guardanapos explicando que o ser 

humano é frágil e sensível, coloque um deles dentro da bacia (até que absorva completamente a água) 

dizendo que o mundo pode contaminá-lo, etc. Ao retirar o guardanapo da água ele estará danificado, 

molhado, sujo e não poderá mais ser usado. É isso que acontece com o homem quando ele não tem uma 

vida de intimidade com Deus. Agora pegue o outro guardanapo amassado, pressione no fundo do copo e 

então mergulhe o copo com a boca para baixo dentro da bacia com água dizendo que: “Quando o homem 

tem intimidade com Deus e pede a sua proteção, pode entrar em contato com o mundo”, pois o papel que 

está sob a proteção de Deus (dentro/no fundo do copo) sairá intacto, sem ser contaminado ou influenciado 

pelo mundo (água suja na bacia). 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Puro E Simples | Morada 

Caminho No Deserto | One Ministério 

Ousado Amor | Nivea Soares 

https://www.instagram.com/p/CLCKYv0nLRN/
http://bit.ly/weareone21
https://www.instagram.com/casadeoracaopib/
https://www.youtube.com/watch?v=GaVNkYM4BRc
https://www.youtube.com/watch?v=3ke1tIgIGOs
https://www.youtube.com/watch?v=YIW7V4xk-yI


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

No Esconderijo do Altíssimo | Pr. Michel Piragine | Salmo 91 

Este salmo cita um lugar chamado de “esconderijo do Altíssimo”, um refúgio de segurança que está no 

alcance dos que buscam o Senhor. Hoje, vamos conversar sobre o que esse texto, tão famoso, nos ensina: 

1) Deus quer ser encontrado (v. 1): Existe uma expectativa de Deus em ser encontrado por nós, assim 

como na passagem onde Moisés percebe a sarça ardente (Êxodo 3), quando Deus promoveu uma queima 

de arbusto para chamar a atenção de Moisés. Este é o maior desejo do Criador, assim como um pai que 

quando brinca de esconde-esconde com os filhos pequenos, deixando sinais para ser encontrado, pois o 

prazer do pai é ser descoberto pelos filhos. No Novo Testamento, Jesus usa outra ilustração em Mateus 6.6 

- o “lugar secreto” para nos ensinar que precisamos ter um relacionamento de intimidade com Deus através 

da oração.  

Você tem algum esconderijo, algum lugar onde parece que você está escondido, mas tem certeza 

que Deus está ali? 

2) A busca constante e apaixonada (v. 1): É necessário ter paixão e buscar incessantemente a presença 

de Deus. A Bíblia está cheia de passagens que afirmam as provisões e bençãos para os que buscam a face 

do Senhor. No Salmo 1, existe a promessa para os que buscam e meditam na Palavra do Senhor; os Salmos 

42 e 63 também falam sobre essa paixão que impulsiona a busca pelo relacionamento com Deus.  

Você tem buscado a presença do Senhor apaixonadamente? Qual o tamanho da sua sede? 

3) Os encontros com Deus nos empoderam (v. 15): Existem respostas que só teremos no secreto, assim 

como acontecia com Moisés ao descer da montanha onde se encontrava com Deus; depois desse encontro, 

ele levava revelação para o povo, recebia autoridade para guiar o povo e poder do Senhor através de uma 

manifestação física em seu rosto, que resplandecia a glória de Deus.  

Você tem alguma experiência na qual percebeu que recebeu poder ou revelação de Deus? 

Compartilhe. 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Convide alguém que não é cristão esta semana para participar da live de oração com o Pr. Michel no 

Instagram. Ela acontece diariamente às 6h, através do perfil: https://www.instagram.com/michelpiragine/  

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Papai, nós somos gratos ao Senhor, pois a tua Palavra revela quem tu és; muito mais do que a nossa 

imaginação, ou mesmo aquilo que sentimos, a tua Palavra nos traz a verdade sobre o Senhor. Não nos 

deixa permanecer como estávamos antes de ouvir as tuas verdades, e sim transforma-nos em servos 

constantes e empoderados para que sejamos canal de benção para os que estão ao nosso lado, convivendo 

em nosso dia a dia. Que a busca pela tua presença e pela tua face seja apaixonada e nos faça desenvolver 

um relacionamento contigo. Amém.   

https://my.bible.com/bible/129/PSA.91.nvi
https://my.bible.com/bible/129/PSA.91.1
https://my.bible.com/bible/129/EXO.3.nvi
https://my.bible.com/bible/129/MAT.6.6
https://my.bible.com/bible/129/PSA.91.1
https://my.bible.com/pt/bible/129/PSA.1.NVI
https://my.bible.com/pt/bible/129/PSA.42.NVI
https://my.bible.com/pt/bible/129/PSA.42.NVI
https://my.bible.com/pt/bible/129/PSA.63.NVI
https://my.bible.com/bible/129/PSA.91.15
https://www.instagram.com/michelpiragine/

