
 

   
 

 
Dia 21 de março de 2021 

Líder: Essa é para você! Seu tesouro 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Onde está o seu coração? Para responder a isso, outra pergunta pode ajudar: Onde está o seu tesouro? E para 

responder a última, mais uma: Qual é o seu tesouro? 

Acredito que um indicador que revela o nosso tesouro é o tempo. Nós investimos o nosso tempo em quê? Eu não 

seria metódico e afirmaria que aquilo que mais toma o nosso tempo é automaticamente o nosso tesouro; mas no 

que mais queremos investir tempo? O fato de você dormir mais ou menos um terço de sua vida não significa que 

você valoriza o descanso demasiadamente. A quantidade não define, o que define é o seu coração: O que ele 

deseja? 

 

“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos; vê se há em mim 

algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.” 

– Salmo 139.23-24 (ARA) 

 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/CMe3BUVLdXC/ 

 

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. 

Orações Mudam Histórias: Participe da campanha de oração para erguermos um clamor a Deus por 

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

 

Quebrando o Iceberg! Como você ora? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cada filho tem um jeito de se relacionar com o seu pai; com Deus, não é diferente. Cada cristão tem um 

jeito de conversar com o Pai, sua linguagem pessoal e única. Talvez você costuma orar enquanto dirige, ou 

cada vez que sai de casa, ou antes de cada aula; você tem o costume de agradecer? Com que frequência? 

Compartilhe um pouco da sua devoção com seus irmãos. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Ti Oramos (As We Pray) - Paulo César Baruk 

Pai Nosso - Gabriela Rocha 

Em Fervente Oração - Kemuel 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CMe3BUVLdXC/
https://www.youtube.com/channel/UCz3Tvz6MS6jR-BqHlVYhfnQ
https://pibcuritiba.org.br/oracoesmudamhistorias/
https://youtu.be/AkZhP3kgUn0
https://youtu.be/44EtclJ7J7I
https://youtu.be/_ggFEKNTpv8


 

   
 

 

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, sendo homem de oração, enfrentou algumas tentações que atacavam sua fé. Semana passada, 

estudamos um pouco dessas tentações, e hoje continuaremos a conversar sobre como podemos enfrentar 

as batalhas que surgem quando oramos a Deus: 

  

1) “Sua fé infantil engana as pessoas” (2 Reis 18.29-30): A fé de Ezequias foi considerada como infantil 

para o rei da Assíria. Por crer que Deus pudesse livrar seu povo do ataque de Senaqueribe, rei invencível 

até então, Ezequias foi interpretado como um “sem noção”, que não consegue ver a realidade. Porém, 

sabemos que fé é exatamente crer no que não vemos, confiar e esperar por aquilo que parece impossível. 

 

Você já foi considerado um “sem noção” por crer que Deus faria um milagre? Compartilhe sua 

história! 

 

Não é infantil acreditar que o Deus Todo-Poderoso realmente pode todas as coisas. O inimigo, assim como 

fez com Ezequias, também tenta nos convencer que Deus é um mentiroso, e que não podemos confiar nas 

suas promessas. Deus deixou-nos as Escrituras para ver que ele é a verdade, e o que prometeu, ele 

cumpriu. Em quem você confiará? 

 

Quais promessas tem se cumprido na sua vida? 

 

Grande desafio para quem ora é crer que a batalha real não é física, humana ou carnal, mas é uma batalha 

espiritual e celestial. A luta está sendo travada na perspectiva do céu. Por isso, a vitória vem de Deus, e não 

da nossa força. Por isso, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades 

espirituais. Por isso, as armas a serem usadas não são físicas, e sim poderosas em Deus. 

 

Quais armas são essas? [Resposta: a oração, a Palavra de Deus, a prática da piedade.] 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Conte as promessas cumpridas em sua vida. Na campanha Orações Mudam Histórias, incentivamos que você 

compartilhe com a igreja experiências em sua vida de oração. Faça um vídeo contando o seu testemunho e 

publique numa rede social com a hashtag: #oraçõesmudamhistórias.  

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Meu Deus, eu quero olhar para ti, e focar nas tuas promessas, feitas por quem é fiel. Não me deixes duvidar de 

ti, ó Pai. Que eu creia em ti, sempre e sempre; ainda que o mundo propague engano, e o meu coração me tente 

para acreditar na mentira, eu permanecerei no Senhor, no poder do teu Espírito, que me guarda. Em nome de 

Jesus, eu oro. Amém! 

https://bible.com/bible/129/2KI.19.14-19
https://bible.com/bible/129/2KI.18.29-30

