
 

   
 

 
Dia 18 de abril de 2021 

Líder: Essa é para você! Não entre em pânico, confie em Deus 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O mundo está em crise. Um vírus está se espalhando, as pessoas estão assustadas por conta das notícias 

que estão surgindo. E você, diante disso, como está reagindo? 

A mensagem que quero passar neste dia é: Não quero, irmãos, que vocês se desesperem como os demais, 

que não têm esperança. Não quero que ignorem o fato de Cristo ser a nossa esperança. [...] 

Irmãos, não entrem em pânico como os demais, como aqueles que não têm a esperança da vida eterna, 

como se o melhor ou tudo o que temos para viver se limitasse ao que experimentamos aqui nesta Terra. 

Com ou sem vírus, descanse em Deus. Cuide-se e permaneça em paz. O Senhor é fiel. 

 

“Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes […], para não vos entristecerdes como os demais, 

que não têm esperança.” 

– 1 Tessalonicenses 4.13 (ARA) 

 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/CNxQd9NLJ4P/ 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Você sabe o que aconteceu durante a pandemia na Primeira Igreja Batista de Curitiba? Confira no vídeo: 

https://youtu.be/Uc3pIMdCyJ8 

 

Quebrando o Iceberg! Oração é a chave 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mostre uma caixa com algo de valor dentro fechada com um cadeado. A chave da tranca deve ter a palavra 

“oração” escrita. Fale que, para termos acesso ao que está dentro da caixinha, precisamos usar a chave 

certa. Agora mostre-lhes a caixa e diga que existem muitas outras fechaduras que necessitam das suas 

chaves próprias para que possam ser abertas, como por exemplo: A porta da nossa casa, a fechadura do 

carro, a fechadura da mala, da loja, do portão, etc. Há, porém, um tipo de fechadura bem diferente dessas 

que aqui se encontram. Essa fechadura necessita de uma chave diferente também. É a fechadura da 

maravilhosa dispensa de Deus. Você deseja abrir? Então, use a oração como chave porque a partir dela o 

Espírito do Senhor trabalha em nosso ser, guiando e confortando-nos para uma vida melhor.  
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Creio que és a Cura – Gabriela Rocha 

Algo Novo – Kemuel 

Deus, Somente Deus – Paulo César Baruk (Vencedores por Cristo) 

 

https://www.instagram.com/p/CNxQd9NLJ4P/
https://youtu.be/Uc3pIMdCyJ8
https://youtu.be/HEkjg5ZZCMU
https://youtu.be/EdpUtV_GGyg
https://youtu.be/PjUgDnrsfkU


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Oração fervorosa e persistente | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Tiago 5.13-18 

 

Vimos na semana passada que nesse texto, podemos encontrar algumas modalidades de oração. Hoje 

veremos sobre a oração fervorosa e persistente:  

 

1) Tiago usa o exemplo de Elias utilizando-se da expressão “orou, orado”. Em hebraico, quando se quer dar 

uma intensidade, usa-se a repetição de palavras, por isso, alguns autores traduziram como “orou com 

fervor”. O que ele queria que entendêssemos é que o importante não era quem ora, mas como oramos. Deus 

também quer ouvir você, mas para isto você precisa orar, orado! 

 

O que você entende como uma oração fervorosa? 

(Para refletir) Qual foi a média de tempo que você gastou na presença de Deus nesta semana? 

 

2) A oração persistente é cheia de fé no poder de Deus. Muitos falam que creem que Deus pode fazer isto 

ou aquilo, mas não oram. A persistência vem acompanhada de uma disciplina. Temos um compromisso 

com Ele. Então, separamos um tempo para estarmos em sua presença.  

Infelizmente, há casos de falta de fé. São casos nos quais não há convicção de que Deus possa intervir nas 

circunstâncias. Tiago 1.6-8 nos revela como é importante crermos que ele pode fazer.  

 

Existem diferenças entre orar e rezar. Poderia citar quais? (Leia Mt 6:7). 

 

Algumas vezes oramos sem perseverança. Aparentemente, a resposta está demorando muito para chegar 

e desistimos no meio do caminho. Um dos menores versículo da Bíblia é: “orai sem cessar” (1 

Tessalonicenses 5.17). Elias nos ensina a permanecer orando até que Deus nos dê sinais que a resposta 

está à caminho. 

 

Oração não é monólogo. Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Na pregação da manhã, o Pastor Michel nos lembrou que não podemos oferecer aquilo que não temos. Ore pela 

sua vida também. Peça ao Senhor sabedoria do alto para organizar a sua agenda, para ter sede e fome constante 

e nunca se desanimar em buscá-lo.  

 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, te agradecemos porque és um Deus sempre disposto a revelar aquilo que não te agrada. Com a 

mensagem de hoje, vimos o quanto é importante termos uma vida de oração persistente e fervorosa. Nos ajuda 

a termos um compromisso marcado, diariamente, para estarmos em sua presença. Abre nossos olhos e ouvidos! 

Em nome de Cristo, amém! 

https://www.bible.com/bible/211/JAS.5.13-18
https://my.bible.com/pt/bible/211/JAS.1.6-8

