
 

   
 

 
Dia 28 de março de 2021 

 

Líder: Essa é para você! Seguindo os seus passos // Orando 1 Pedro 2.21 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, como eu devo seguir os seus passos? O que é ser seu imitador? Como eu devo caminhar, como eu devo 

proceder? Quando alguém me ofende, como ser igual a você em minha reação e resposta? Como ser igual a 

você quando forem injustos ou maldosos comigo? Como ser santo como o Senhor quando a tentação vem? 

Jesus, me ajuda a seguir os seus passos! Eu só sei que consigo fazer o contrário, e a minha natureza me leva 

pelo caminho oposto ao seu. Age com o seu Espírito em mim e me faz realmente seguir os seus passos. Não 

somente da boca para fora, mas verdadeiramente ser como Jesus, em todo tempo. 

 

“Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-

vos exemplo para seguirdes os seus passos…” 

– 1 Pedro 2.21 (ARA) 

 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/CMuT1xMlVd7/ 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Juntos contra a Fome: Essa é uma campanha da RPC para arrecadar alimentos para pessoas em situação 

de vulnerabilidade. A ABASC, a ação social da nossa igreja, é uma das instituições participantes. Você pode 

trazer para a PIB, a congregação do Portão, Uberaba ou Campo Comprido, um alimento não-perecível ou 

uma cesta básica. Nesse tempo de pandemia, temos doado muitos alimentos para os necessitados, e sua 

ajuda é muito importante. Participe conosco! 

Você pode entregar nos seguintes endereços: 

R. Bento Viana, 1200 – Batel 

R. Bartoszeck, 1991 – Uberaba 

R. Joaquim Caetano da Silva, 847 - Santa Quitéria 

R. João Dembinski, 2069 - CIC 

Quebrando o Iceberg! Apresentação 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O líder deve escolher uma pessoa aleatoriamente e esta deverá se apresentar em até 1 minuto dizendo 

nome, uma qualidade, um sonho. A pessoa que acabou de se apresentar escolhe outra pessoa e assim por 

diante.  

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Digno é o Senhor (Worthy Is The Lamb) - Aline Barros 

Carta de Amor - Kemuel 

A Bênção - Gabriel Guedes e Nívea Soares  

https://www.instagram.com/p/CMuT1xMlVd7/
https://youtu.be/ptqPgzAbpGc
https://youtu.be/grpQ2hs0c9Q
https://youtu.be/v8gaG2ed01I


 

   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Oração de Jacó – A oração é uma bênção que precisamos valorizar | Pr. Michel Piragine | Gênesis 32.9-

12 

 

A oração de Jacó nos mostra que é uma bênção que precisamos valorizar. É uma oração curta que inicia 

com uma promessa e termina com outra. Ela está pautada na Palavra de Deus revelada a nós. Hoje, 

veremos como enxergar a oração como uma bênção, vejamos: 

  

1) É uma bênção familiar (v. 9): Na vida dos patriarcas, era costume liberar uma palavra de bênção para 

os seus descendentes. Sua boca era usada para liberar bênção como um favor liberado de Deus. 

 

Na sua casa, é comum as pessoas abençoarem uns aos outros com palavras? Você ora abençoando 

aqueles que ama? Como podemos fazer isso? 

 

2) Ela orienta as nossas decisões: Um dos grandes privilégios que temos é ter a oração como uma 

ferramenta que nos orienta no caminho da vida. Quando temos ousadia de obedecer a aquilo que ele está 

nos orientando, vivenciamos momentos inesquecíveis na sua presença.  

 

Você poderia compartilhar uma oração respondida?  

Você busca orientação para as suas decisões na presença de Deus? 

 

3) Nos ensina a ter um coração agradecido (v. 10): Jacó reconhecia que, em determinado momento de 

sua vida, tinha apenas um cajado, e agora, tinha era dois bandos, pois o Senhor o fez prosperar. Era um 

cuidado de Deus sobre sua vida. 

 

Qual a sua gratidão hoje? Certamente, Ele tem abençoado você. 

 

4) Permite que possamos derramar o nosso coração diante dele: Às vezes, ao nosso redor nos 

deparamos com situações bem difíceis como uma pessoa querida que está enferma, crises financeiras, 

dentre tantas outras, mas podemos encontrar refúgio na presença do Pai e derramar todo o nosso coração, 

porque sabemos que ele tem cuidado de nós. Se você o buscar, ele vai se revelar a você! 

 

Você deseja que o Senhor se revela a você? 

Como está sua vida de oração? 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Em breve, iniciaremos a Campanha Orações Mudam Histórias; você já pensou por quais vidas que você vai 

orar nesse período? Não somente ore, mas diga para essas pessoas que elas são importantes para você e que 

está orando por elas. Isso demonstra amor e cuidado.  

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai amado, te agradecemos porque o Senhor é quem cuida de nós. Somos gratos pelos mínimos cuidados e te 

pedimos que nos ajude a vivenciar coisas incríveis numa vida de oração. Dá-nos disciplina para esse tempo de 

conversa contigo. Em nome de Cristo, amém! 

https://www.bible.com/bible/1608/GEN.32.9-12
https://www.bible.com/bible/1608/GEN.32.9-12
https://www.bible.com/bible/1608/GEN.32.9
https://www.bible.com/bible/1608/GEN.32.10

