
 

   
 

 
Dia 16 de maio de 2021 

Líder: Essa é para você! Manhã e Noite com Spurgeon #14 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Meu Mestre tem riquezas que vão além dos cálculos aritméticos, das medidas da razão, dos sonhos da 

imaginação ou da eloquência das palavras. São insondáveis! Você pode procurar, estudar e julgar os fatos, 

mas Jesus é Salvador bem maior do que você pensa que Ele é, mesmo em seus pensamentos mais 

elevados. Meu Senhor é mais pronto para perdoar do que você para pecar, mais capaz de absorver do que 

você de transgredir. Meu Mestre está mais disposto a suprir as suas necessidades do que você de confessá-

las.” 

(C. H. Spurgeon) 

 

“…das insondáveis riquezas de Cristo.” 

– Efésios 3.8 (ARA) 

 

Leia mais devocionais como este em Compartilhando o Evangelho. 

 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Global Youth Movement 2021: Falta menos de uma semana para o evento do Global Youth Movement 

2021! Dia 22 de maio. Não Fique de Fora! Você ainda pode fazer a sua inscrição pelo site: 

gymglobalyouthmovement.org 

Programa ONE: Sintonize todas as terças-feiras, 08h30 – Marumby FM 88.5 

Curso Age: Venha ter um tempo de aprendizado para investir na família. Inscreva-se no curso “Age” para 

se aprofundar no que a Bíblia diz sobre educação de filhos e família. Informações: (41) 3091-4558 ou pelo 

e-mail: cursosredefamilia@pibcuritiba.org.br  

Canal Youtube: Se você acessa o canal do Youtube da Primeira Igreja Batista de Curitiba, se inscreva para 

você receber notificações e ficar sabendo das nossas lives. 

Quebrando o Iceberg! Motivo de oração 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Peça aos participantes que apresentem um motivo de oração por algo que aconteceu nos últimos dias! 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Graça – Israel Salazar 

Meus Votos - Morada 

Eu Quero Ser - Leandro Gonçalves (e DJ PV) 

https://www.instagram.com/cevangelho/
mailto:cursosredefamilia@pibcuritiba.org.br
https://youtu.be/wsUly_zp1nY
https://youtu.be/0UxKayV5Kpg
https://youtu.be/bVmL9ioROOg


 

   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Quando Deus manda fechar os céus | Pr. Michel Piragine | 1 Reis 17.1-7  

 

Nos últimos dias, temos estudado uma série de mensagens sobre orações que mudam histórias. Nas 

semanas passadas, lembramos de momentos bíblicos em que Deus mandou fechar os céus. Apesar dos 

céus fechados, vimos que, na época de Elias, os sinais da graça de Deus foram revelados. Mas que sinais 

eram estes? Já analisamos os seguintes sinais: 1º) o sinal de Elias (ele era um sinal do reino, pois era um 

profeta incomum); 2º) o sinal da própria mensagem de Elias; 3º) o sinal da oração de Elias; 4º) o sinal da 

provisão “incomum” (a) Os corvos e (b) A viúva de Sarepta. 

 

Hoje, estudaremos o quinto sinal: O milagre incomum: 

 

1) A ressurreição do menino: 

 

a) O lugar da cura: A cura acontece na casa de uma mulher estrangeira, que apesar das diferenças culturais 

e até mesmo de crenças, abre a sua casa para receber o homem de Deus e sua palavra. Já a casa de Israel 

não estava aberta para receber os seus profetas e ouvir a sua mensagem! 

 

Muitas vezes, a cura não acontece na nossa casa, mas no vizinho, porque as nossas portas estão fechadas. 

Israel mandou embora seus profetas, Elias estava fugindo e os céus estavam fechados naquele lugar. A 

mesma coisa aconteceu com Jesus (cf. Lucas 4.24-30). 

 

Você já abriu seu coração para Jesus trabalhar em sua vida? * Você tem aberto sua casa /seus 

negócios para Jesus?  

Qual a porta de sua vida você precisa deixar Jesus entrar? (Financeira, familiar, etc.). 

 

b) Um tratamento incomum: o tratamento deste menino foi um tanto quanto peculiar, Elias leva o menino 

para o quarto e deita sobre ele três vezes e depois clama ao Senhor. Mas este tratamento incomum sinaliza 

como Deus pode trazer cura em nossas casas. 

 

Qual é a situação da sua vida que você não tem conseguido carregar? Entregue para Jesus! 

 

c) A primeira ressurreição na Bíblia: aqui não acontece apenas uma cura, mas ocorre a ressurreição do 

jovem! A cura desse jovem sinaliza Jesus em nossa vida. Jesus nos traz vida/salvação! Ele nos desperta da 

morte espiritual!  Deixe Jesus entrar em sua vida! 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Certamente, vocês conhecem pessoas que ainda não se renderam a Cristo! Que tal vocês gravarem um 

áudio ou escreverem uma mensagem para pelo menos cinco pessoas que não conhecem a Jesus?  

Dediquem um tempo de oração por algumas dessas pessoas e, se possível, contem a elas que estão 

clamando por suas vidas!  

 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deus toma-nos em suas mãos! Carregue os fardos que não podemos carregar! Manifesta, Senhor, o seu 

poder entre nós e estabeleça a sua glória através de nossas vidas! 

https://www.bible.com/bible/1608/1KI.17.1-7
https://www.bible.com/bible/1608/LUK.4.24-30

