
 

   
 

 
Dia 11 de abril de 2021 

Líder: Essa é para você! Quem mandou você parar? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Certa vez, ouvi alguém dizer uma frase que guardei em minha mente: “Se Deus não está chamando você para 

outro lugar, continue onde está.” E lembro que, naquele momento em minha vida, eu estava querendo sair de um 

curso superior sem, porém, saber qual era a vontade de Deus (ou mesmo a minha) em relação a isso. “Eu não 

quero continuar aqui, mas o que vou fazer daqui em diante? Vou para onde agora?” Eu não sabia responder a 

isso. 

Deus não deixa as coisas acontecerem aleatoriamente ou sem propósito. Tal como ele controla e mantém os 

pássaros em seus voos e eles só caem com o consentimento do Senhor, nada em nossas vidas é sem importância 

para o Pai Eterno. 

 

“Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-

lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. 

Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes; e rompiam-se-lhes as redes.” 

– Lucas 5.4-6 (ARA) 

 

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

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Flickr da PIB: Não deixe de acompanhar as redes sociais da nossa igreja. Estamos no Flickr, rede social 

voltada para fotografia. Confira lá, pode ser que tenha alguma foto sua: 

https://www.flickr.com/photos/pibcuritiba/ 

Campanha de Oração - Orações Mudam Histórias: Estamos na campanha Orações Mudam Histórias. 

Temos roteiros voltados para os encontros de oração. Todas as informações no link: 

https://pibcuritiba.org.br/oracoesmudamhistorias/ 

Quebrando o Iceberg! Oração entre homens e mulheres 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Os homens unam-se para compartilhar motivos de oração e, semelhantemente, as mulheres juntem-se para 

orar umas pelas outras. Separem cerca de 5-10 minutos para isso, dependendo da quantidade de 

participantes da célula. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

É Bom Louvar – Paulo César Baruk 

Todavia Me Alegrarei – Leandro Soares 

Tu és Soberano – Discopraise 

 

O que aprendemos nesta semana? 

https://www.instagram.com/p/CNfO_BPLbsA/
https://www.flickr.com/photos/pibcuritiba/
https://pibcuritiba.org.br/oracoesmudamhistorias/
https://youtu.be/qLsk9R2sYc8
https://youtu.be/rNBedSCKwVc
https://youtu.be/wTfKWJFxkTw


 

   
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Oração da Fé | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Tiago 5.13-18 

 

Tiago, em sua carta, começa e termina falando sobre oração. No capítulo 1, ele aconselha os irmãos a 

pedirem por sabedoria (Tiago 1.5-8). No capítulo 5, ele comenta sobre alguns tipos de oração, e vamos 

conversar sobre um deles hoje:  

 

1) Oração de sofrimento (v. 13): Estamos vivendo um momento difícil; muitos estão sofrendo com a perda 

de familiares e/ou amigos; várias pessoas estão sofrendo com a dor, a luta e o luto ocasionado pela 

pandemia. Sabemos que todos nós passaremos por sofrimentos; no mundo, teremos aflições. Isso é 

inevitável. O ensinamento a ser aprendido aqui é: Se você está sofrendo, ore! E se não está sofrendo, ore 

antes!  

 

Você está sofrendo? Pelo que você precisa de oração? 

 

Quando oramos, em nome de Jesus, o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós e conhece o nosso 

sofrimento (cf. Hebreus 4.15-16), este intercede por nós. Assim, Deus tem por nós misericórdia e graça. 

Misericórdia quando ele não nos dá o que merecemos, a condenação, e graça, quando ele nos dá o que 

não merecemos, seu perdão e amor. A oração é um canal pelo qual o Senhor nos derrama essas dádivas 

sobre nossas vidas. 

 

Qual a importância da oração em momentos de sofrimento? 

 

Entre na sala do Trono! Tenha coragem e ânimo, pois através de Jesus, temos livre acesso ao Pai. O Senhor 

não nos deve nada; ele é Deus, e somos somente suas criaturas. Porém, a Palavra de Deus nos ensina que 

podemos [e devemos] entrar com ousadia na sala do Trono, confiando no seu Mediador, sem medo e com 

muito temor, crendo que ele responderá sua oração. 

 

O que você quer pedir para Deus? Peça. 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ore por pessoas que você ama! Mais eficaz do que qualquer outra ação, a intercessão tem o poder transformador.  

 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, eu quero orar pelos que estão sofrendo hoje. Alcança-os com a sua graça e misericórdia; ama-os, e faz 

que eles se sintam amados nesse momento. E oro por mim, Pai, para que o Senhor me dê forças para enfrentar 

todo e qualquer sofrimento. Em nome de Jesus - meu modelo que venceu o sofrimento, o maior sofrimento, a 

culpa do meu pecado – eu oro. Amém! 

https://www.bible.com/bible/211/JAS.5.13-18
https://www.bible.com/bible/211/JAS.1.5-8
https://www.bible.com/bible/211/JAS.5.13
https://www.bible.com/bible/211/HEB.4.15-16

