
 

   
 

 
Dia 21 de fevereiro de 2021 

 

Líder: essa é pra você! Pais da Igreja 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Há um bom motivo pelo qual tudo é atribuído a Deus, porque, independentemente de quanto você corra ou lute, 

você precisa de alguém para lhe dar a recompensa. ‘Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que 

a edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.’ Salomão diz: ‘não é dos ligeiros o prêmio, 

nem dos valentes, a vitória, nem tampouco dos sábios, o pão, nem ainda dos prudentes, a riqueza, nem dos 

inteligentes, o favor’. Porém, é Deus quem dá a vitória. Ele leva o navio em segurança ao porto.” 

(Gregório Nazianzeno) 

 

“Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia.” 
– Romanos 9.16 (ARA) 

 

Livro: Dia a dia com os Pais da Igreja – Devocional Diário [Editora: Publicações Pão Diário] 

 

Leia mais devocionais como esse em Compartilhando o Evangelho. 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Cultos presenciais: Não deixe de participar dos cultos na igreja; pela graça de Deus, muitas pessoas são 

alcançadas pelas transmissões ao vivo e gravadas, mas nada se compara a estar reunido com a igreja 

celebrando ao Senhor. Acesse: pibcuritiba.org.br/agendamento e inscreva-se.  

Programa One: Sintonize sua rádio, todas as terças-feiras, às 8h30, na Marumby FM 88.5. 

 

Quebrando o Iceberg! Perdão 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Respondam em grupo: 

1. Você tem dificuldades em reconhecer seus erros e pedir perdão a Deus e às pessoas? 

2. Você tem dificuldade de aceitar desculpas e liberar perdão? 

 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vida Aos Sepulcros - Gabriela Rocha (e Elevation Worship) 

Volto Os Meus Olhos - Rapha Gonçalves 

Águas Purificadoras - Diante do Trono  

 



 

   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ressurja das Cinzas - A Nova Missão Restaura o Propósito Inicial | Pr. Paschoal Piragine Jr 

| Jonas 3.1-6 

 

Na semana passada, estudamos um pouco da história de Elias. Percebemos que Elias estava 

abatido/desanimado, porém, Deus lhe deu uma nova missão e ele consegue seguir jornada e continuar o seu 

ministério. Hoje, vamos estudar uma pouco da história de Jonas e vamos novamente perceber que: “quando 

Deus nos dá uma nova missão, Ele nos levanta das cinzas.” 

 Este profeta de Deus havia se perdido afastando-se da missão e do propósito dele. Isto fica claro no capítulo 1 

do livro. Já no capítulo 2, ele se rende ao Senhor. Porém, somente no capitulo 3 que o Senhor lhe dá a nova 

missão. Mas... por que nova se era a mesma? Porque só conseguimos cumprir a missão e o propósito de Deus 

quando nos tornamos um novo homem! Assim, a nova missão dada a Jonas nada mais era do que a restauração 

do propósito original e inicial do Senhor em sua vida. Este é o resultado de quando o Senhor nos faz ressurgir 

das cinzas. 

 

Você já deu ou teria coragem de dar uma grande missão, talvez a mais importante a ser realizada, para 

alguém que falhou? 

 

Nossa tendência humana é achar que tal pessoa está desqualificada para qualquer outra missão, mas a graça 

de Deus é tão tremenda que é capaz de dar um grande desafio a alguém como Jonas.  

Nivini era uma grande capital, de um grande império. A cidade era a mais importante e influente do mundo, porém, 

o povo era extremamente violento.  

 

Você sabe qual é a missão que Deus tem lhe dado? Não fuja do desafio de Deus! Se você já fugiu, deixe ele 

levantar você das cinzas. Use a graça que ele lhe deu e cumpra a sua missão! 

 

Jonas agora trazia no seu corpo e na sua alma as marcas da sua conversão que lhe davam a autoridade para 

cumprir a nova missão. Sua aparência testificava a verdade das suas palavras e se tornava arma poderosa de 

convencimento. Assim acontece conosco. Não podemos apagar as marcas da desgraça em nossas vidas, elas 

nos acompanham. Mas quando ressurgimos de nossas cinzas e testemunhamos da misericórdia de Deus, aquilo 

que antes eram marcas da desgraça, se transforma em instrumento da graça para outros. 

Às vezes, a nova missão é uma nova chance de restaurar as coisas que destruímos, as pessoas que 

machucamos, ou os lugares que abandonamos. Vá mostrando as marcas do amor e poder transformador do 

Senhor em sua vida. Vá em profunda obediência e humildade confiando na graça do Senhor que vai à sua frente. 

 

O Senhor nos está chamando ao ministério da reconciliação! 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nesta semana, ore pelos enfermos decorrentes do COVID-19 e pelos profissionais que estão na linha de 

frente do combate à pandemia. Que tal você e sua célula escreverem algumas cartinhas de encorajamento 

para os profissionais dos hospitais e deixarem na recepção de alguma enfermaria ou UTI? Temos a certeza 

que os profissionais poderão sentir o cuidado de Deus através de suas mensagens! 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, nos perdoa, pois muitas vezes nos afastamos de seus propósitos em nossas vidas. Que possamos 

enxergar o que o Senhor deseja de nós e cumprir o nosso chamado. Principalmente, nos ajuda a perdoar 

os nossos irmãos e nos reconciliar com aqueles que amamos. 

https://www.bible.com/bible/1608/JON.3.1-6

