
 

   
 

 
Dia 14 de março de 2021 

Líder: Essa é para você! Deus é fiel // Orando 1 Coríntios 10.13 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Querido Deus, tu és fiel. Na vida do povo de Israel, tu mostraste tua fidelidade; tua Palavra nunca falhou, quando 

prometeste uma terra, quando prometeste uma vitória, quando prometeste um descanso. Se o Senhor dos 

Exércitos dizia a Josué ou Davi: “Vá, pois eu entreguei os seus inimigos em suas mãos”, eles não duvidavam; e 

tal como prometido, se cumpria. [...] 

 

“…mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças…” 

– 1 Coríntios 10.13 (ARA) 

 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/CMcSTk1LDI0/  

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ressurreto – Ele me deu vida! Acompanhe nosso musical de Páscoa pelo youtube da PIB ou pela Rede 

Super. Data: 03/04 às 19h30 e 04/04 às 19h. 

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

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

App Turma de Primeira: Acesse: tumadeprimeira.com.br e cadastre os seus dados para receber as 

informações e o link para download.  

Curso de Noivos - Híbrido: namorados e noivos, corram para garantir a vaga de vocês, estamos com as 

últimas vagas. Investimento: R$ 100 por casal. Data: 11/04 à 02/05. Acesse: www.e-

inscrição.com/pibcuritiba/noivos   

Quebrando o Iceberg! Seja preparado 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Material: 1 batata e 1 ovo | Inicie dizendo: Assim como na alimentação, na igreja existem pessoas 

diferentes que quando permitem uma determinada ação sobre si, sofrem alterações agradáveis que revelam 

a glória de Deus. Com os alimentos em mãos fale sobre a batata (ex. sua rigidez que nos impede de digerí-

la na forma crua) e o ovo (que é mole e embora alguns consigam consumir na forma crua ele é mais saboroso 

quando submetido a algum tipo de preparo), ambos estão protegidos pela casca e são duro /mole. 

Conclusão: ao serem submetidos ao calor do cozimento, tanto a batata quanto o ovo sofrem alteração 

completa de seu estado inicial (a batata amolece e o ovo enrijece). Na caminhada cristã, isso também 

acontece, quando entendemos que devemos permitir a ação do Espírito Santo em nossas vidas. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Reina em Mim - Paulo César Baruk ft. Amanda Rodrigues 

Isaías 53 Glorificar Cristo, Edificar a Igreja - Projeto Sola 

Eu cantarei (ao vivo) - One Ministério Music  

https://www.instagram.com/p/CMcSTk1LDI0/
https://pibcuritiba.org.br/oracoesmudamhistorias/
http://www.tumadeprimeira.com.br/
http://www.e-inscrição.com/pibcuritiba/noivos
http://www.e-inscrição.com/pibcuritiba/noivos
https://www.youtube.com/watch?v=6YSOT7VSHro
https://www.youtube.com/watch?v=7clLRGKd1q0
https://www.youtube.com/watch?v=u2BjA-dL888


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Oração de Ezequias - As batalhas do coração de quem ora | Pr. Pachoal Piragine Jr. | 2 Reis 19.14-19 

Ezequias era um homem de fé e oração, mas o texto que vamos estudar revela que ele teve batalhas em 

seu coração. Nessa passagem existe um relato sobre o zelo de Ezequias com a forma de culto e adoração 

ao Senhor, diferente de seu pai, ele resgatou os valores do culto a Deus conforme os ensinamentos dados 

a Moisés. Porém, após levar o povo a praticar a fidelidade a Deus e oferecer culto sem idolatrias, a cidade 

foi atacada e dominada pelo rei da Assíria. 

  

1) Porque eu? (2 Reis 18.5-6): Depois de resgatar a forma de culto e de todos os atos de fidelidade do rei, 

o inimigo chegou e dominou a cidade, tornando inevitável o questionamento: “De que adiantou fazer tudo 

certo e honrar a Deus?” Muitas vezes, em nossa jornada de fé e oração, somos tentados a colocar em 

dúvida se valeu a pena ser fiel ao Senhor. Mas esse pensamento é contrário ao que nos faz adorar a Deus 

e ser fiel, porque o amamos e adoramos pelo que ele é e já fez por nós.  

 

Você tem alguma situação para compartilhar em que teve esse tipo de pensamento durante uma 

batalha de oração? 

 

2) Fé ou radicalismo religioso? (2 Reis 18.22): A segunda batalha desse rei está no capítulo 18, onde o 

general do exército da Assíria coloca em check a fé de Ezequias lançando um pensamento de que Ezequias 

não era um homem de fé e sim um radical religioso, vinculando os acontecimentos como consequência 

deste radicalismo. Ao longo da trajetória de fé e oração, vamos ouvir: Não precisa levar tão a sério a Palavra 

de Deus. Ou ainda: Os seus problemas estão acontecendo porque você não é capaz de perceber que na 

vida é preciso flexibilizar algumas coisas. Quando, na verdade, a única garantia que temos na batalha 

espiritual é se guardarmos a Palavra e os princípios de Deus.  

 

Você já sofreu esse tipo de assédio a respeito da sua fé e posicionamento em uma situação em que 

estava buscando resposta, intervenção ou socorro de Deus? Conte para a sua célula. 

 

3) Isto é castigo (2 Reis 18.25): Na batalha da fé e oração, seremos tentados a mudar a imagem mental 

que temos de Deus. O inimigo tenta nos fazer acreditar que o mal que nos sobreveio foi enviado por Deus 

e assim nos provocar para mudarmos nosso olhar para o Senhor como um pai amoroso, para um déspota 

mal-intencionado. Porém é exatamente na relação íntima com Deus, na intimidade que temos com o Senhor 

que nos faz chama-lo de pai, e nos ensina que o sangue de Jesus tem todo o poder para perdoar nossos 

pecados e nos purificar de toda a injustiça. 

 

Você já foi tentado a pensar que Deus estava te castigando em uma situação de sofrimento ou 

embate? O que ajudou você nesse momento? 

 

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://bible.com/bible/129/2KI.19.14-19
https://bible.com/bible/129/2KI.18.5-6
https://bible.com/bible/129/2KI.18.22
https://bible.com/bible/129/2KI.18.25

