
 

   
 

 
Dia 07 de março de 2021 

 

Líder: Essa é para você! Tudo deixo com o Senhor, aos seus cuidados // Orando 

1 Pedro 5.7 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deus, eu sei que o Senhor é o criador de todas as coisas, e de cada uma delas cuida¹. Minha fé diz que nem um 

fio de cabelo da minha cabeça está fora do seu controle², e que, se os lírios do campo são vestidos 

esplendidamente, maior zelo tem o meu Pai por mim, que sou seu filho³. 

Por isso, Paizinho, eu quero entregar ao Senhor as minhas preocupações⁴. Meu dinheiro, meus relacionamentos, 

minha família, meus bens, minha paz, meu coração, meu futuro, minha alegria; tudo deposito aos seus cuidados. 

 

“…lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.” 

– 1 Pedro 5.7 (ARA) 
 

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

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Campanha de oração: Participe da campanha de oração para erguermos um clamor a Deus por 

misericórdia. Mais informações acesse: pibcuritiba.org.br/oracoesmudamhistorias 

Célula Infantil Online: Para crianças de 6 a 9 anos está voltando a nossa célula online, quartas e sextas-

feiras, pelo Google Meet. Para mais informações, entre em contato no telefone (41) 99976-1877 ou pelo 

email: tumadeprimeira@pibcuritiba.org.br  

Summit 2021 - online: Ainda estão abertas as inscrições para o Summit 2021 – Online, com data 

20/03/2021. Para inscrição acesse: summitcuritiba.com.br 

Quebrando o Iceberg! Como você conheceu a PIB? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Peça para que cada participante dê um testemunho sobre respostas de oração. 

Em seguida, peça para que cada um escreva em um papel o nome de trê pessoas para que possa interceder 

por elas durante a semana. 

Orações mudam histórias, sejamos agentes da mudança em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos, 

orando por pessoas, o céu se move enquanto o seu povo de Deus ora.  
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pela Graça de Deus – Diante do Trono 

Tudo é Possível – Fernandinho 

Bem Mais Que Tudo (Above All) – Aline Barros 

 

https://www.instagram.com/p/CMKQvFUHA_X/
https://youtu.be/ax0y-eQ0-gQ
https://youtu.be/TlBEKzF2hhM
https://youtu.be/tG0ZM8xqAhg


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Oração de Neemias – Característica de uma oração que move o céu | Pr. Paschoal Piragine 

Jr. | Neemias 1.1-11 

 

Neste contexto, Neemias estava seguro e vivia em uma situação melhor que de muitas pessoas (ele era copeiro 

do rei), pois morava no palácio. Percebendo e sendo movido pela situação em que o seu povo vivia, levantou ao 

Senhor uma oração sincera, que move o céu. Vejamos algumas características de uma oração que move o céu:  

 

1) Ela é uma oração conectada com a realizada (vv. 2-3) Mesmo estando no palácio seguro, Neemias estava 

preocupado e conectado com o sofrimento do povo que estava em Jerusalém. Muitas vezes quando vivemos 

numa situação favorável, somos levados a viver uma realidade “alternativa”, que nos isenta de responsabilidade 

e nos faz imaginar que problemas e angústias estão sempre na casa dos outros. Distorcendo assim o 

discernimento da verdadeira realidade na perspectiva de Deus.  

 

Como podemos nos conectar com o sofrimento das pessoas ao nosso redor? 

 

2) Ela é apaixonadamente empática (v. 4): A segunda característica de uma oração que move o céu é a oração 

que o intercessor tem extrema empatia com as pessoas que estão vivendo uma situação difícil. O texto mostra 

fortemente aspectos simbólicos que refletem a atitude de um pai que lamenta a perda de um filho. Quando oramos 

assim, é como se estivéssemos ao lado da pessoa que está passando pela dificuldade. 

 

Quanto tempo faz que não choramos na presença de Deus as dores e pecados da nossa nação? O Senhor 

nos convoca a orar e jejuar! 

 

3) Ela é persistente (v. 6): Isso ficou expresso nas palavras de Neemias quando ele menciona que orou dia e 

noite incessantemente. A Bíblia nos revela que precisamos vestir a armadura de Deus e estarmos prontos, orando 

e clamando de forma persistente. Seja um leal sentinela! (Mateus 18.1-8) 

 

Você tem uma disciplina de oração e leitura da palavra de Deus? Compartilhe ferramentas e hábitos que 

o ajudaram a estabelecer disciplina. 

 

4) Ela é feita em concordância com os irmãos (v. 11): A Bíblia diz que quando oramos juntos, em 

concordância com outros intercessores, há um mover intenso no céu e uma força para que, unidos em clamor a 

Deus, possamos resistir aos dias maus.     

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Estamos num tempo difícil, vivendo uma pandemia mundial, e precisamos clamar incessantemente a Deus pela 

nossa nação e pelo mundo. Temos que entrar nessa batalha espiritual, clamando a Deus por misericórdia, 

chorando com os que choram e permanecendo no lugar de sentinela, o qual o Senhor nos colocou. Enquanto 

oramos, coisas extraordinárias acontecem! 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, que sejamos disciplinados na nossa missão como sentinelas do Senhor, que de forma persistente e 

amorosa estejamos forjados, clamando ao Senhor incessantemente.  

https://www.bible.com/bible/1608/NEH.1.1-11
https://www.bible.com/bible/1608/NEH.1.2-3
https://www.bible.com/bible/1608/NEH.1.4
https://www.bible.com/bible/1608/NEH.1.6
https://www.bible.com/bible/1608/MAT.18.1-8
https://www.bible.com/bible/1608/NEH.1.11

