
 

   
 

 
Dia 30 de maio de 2021 

Líder: Essa é para você! Manhã e Noite com Spurgeon #16 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Jesus, o amado Médico, conhece sua alma nas adversidades. Por que precisaria o paciente analisar os 

medicamentos, ou avaliar os sintomas? Isso é trabalho do Médico, não meu; meu trabalho é confiar e o dele 

é prescrever. Se Ele escrever Sua receita com letras ilegíveis que não entendo, não me inquietarei, mas 

confiarei em Sua infalível habilidade de esclarecer tudo no resultado, por mais misterioso que seja o 

andamento.” 

(C. H. Spurgeon) 

 

“…Conheço-lhe o sofrimento.” 

– Êxodo 3.7 (ARA) 

 

Leia mais devocionais como este em Compartilhando o Evangelho. 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Semana das Primícias: Toda primeira semana do mês é de primícias. Ajude-nos a ajudar as pessoas que 

estão em situação de vulnerabilidade, com a doação de cestas básicas, alimentos, itens de higiene e 

limpeza. A ABASC continua atendendo muitos necessitados; a demanda dos atendimentos sociais 

aumentou por conta da pandemia, e Deus tem sido fiel, não deixou faltar. Você, igreja, fez parte disso, e 

pedimos: continue conosco! Juntos, somos um! 

Mobilize: Você sabia que sua célula pode participar da Missão que Deus já está fazendo ao redor do 

mundo? Para isso, nossa igreja conta com o Mobilize: um movimento que busca mobilizar as células e 

membros da Igreja a se engajarem na Grande Comissão, pregando o evangelho a toda criatura e amando 

o próximo com a si mesmo. Saiba mais em: pibcuritiba.org.br/mobilize/ ou entre em contato pelo número: 

(41) 99822-3018 / e-mail: mobilize@pibcuritiba.org.br 

Quebrando o Iceberg! Orando um pelo outro 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Peça para os participantes pegarem uma Bíblia física, papel e caneta para esta dinâmica. Então oriente 
cada um a escrever no papel qual a preocupação que mais tem ocupado suas mentes nos últimos dias (por 
exemplo: a bandeira vermelha, o aumento dos casos na nossa cidade, familiares acometidos pela Covid, 
trabalho, finanças, relacionamentos, doenças, etc). Então, diga para abrirem sua Bíblia em Mateus 11.28-
30. 
Diga que iremos falar sobre isso hoje, então sugira que eles guardem o papel nesta página da Bíblia e que 
toda vez que se sentirem do jeito como diz o texto, que abram e façam o que está escrito. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tu És Tudo - Alessandro Vilas Boas 
Rei Que Merece o Louvor - ONE Ministério Music 
Tens Feito A Mim Feliz - PIB Curitiba  
 

https://www.instagram.com/cevangelho/
mailto:mobilize@pibcuritiba.org.br
https://www.youtube.com/watch?v=0dZXyJgd_dw
https://www.youtube.com/watch?v=7on86v851Qw
https://www.youtube.com/watch?v=otgG66LNndg


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

É hora de descansar | Pr. Adoniran Mello | Mateus 11.28-30 

 

Há mais de um ano, estamos vivendo numa rotina estressante e sem nenhuma certeza a respeito do 

amanhã. O psicólogo norte americano Adam Grant chegou à conclusão que temos experimentado novas 

sensações, que chamou de “languishing” (definhando); ele diz que temos sentido um vazio que não é 

depressão e um medo constante que não é ansiedade. Há uma necessidade latente de alívio e descanso, 

que só encontramos quando vamos até Jesus. 

Precisamos olhar para Jesus todos os dias para receber esse alívio que a Bíblia nos revela, independente 

das circunstâncias e calamidades que acometem a humanidade. Deus tem o controle e já preparou tudo 

para o nosso descanso e alívio. Vejamos o que a Palavra diz: 

 

1) Devemos ir até Jesus quando não estamos bem (v. 28): Todos nós temos dias em que não queremos 

fazer nada, nem conversar ou trabalhar. Há dias em que parece que levamos uma surra ou estamos aflitos 

e angustiados. Nesses momentos, o mais comum é nos isolarmos, mas essa não é a melhor solução. 

 

Do que você está cansado? 

 

2) Jesus nos convida a aprender com ele (v. 29): Aprender com Cristo é uma tarefa desafiadora. Somente 

Cristo tem o poder de nos convencer, com amor, que não temos capacidade de administrar os nossos 

problemas e limitações. Somente Cristo nos encoraja a sermos vulneráveis na presença de Deus. 

 

Você tem algum exemplo de vulnerabilidade na presença de Deus que teve um bom resultado? 

 

3) Jesus nos garante que ficará mais fácil se formos até ele (v. 30): Quando usamos nossa própria 

sabedoria para resolver as dificuldades da vida, estamos dizendo a Deus que para muitas coisas não 

precisamos dele. Conseguimos dar conta, mas a verdade é que depois de tentar e tentar sem conseguir, 

reconhecemos que precisamos da sabedoria do alto que só Deus pode dar e, que nos promove descanso. 

 

Você tem alguma história pra compartilhar onde ficou convencido que a sua sabedoria não seria 

suficiente para resolver um problema? 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Apoie alguém. Converse com alguma pessoa que você sabe que precisa de ajuda e coloque-se, 

sinceramente, à disposição. A Palavra de Deus nos chama a carregar os fardos uns dos outros em amor. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor Jesus, como é bom poder aprender contigo a dividir o fardo, contar com o seu amor e poder sobre 

as nossas vidas. Obrigado por nos ensinar que só em ti encontramos descanso e podemos vencer as 

dificuldades. Obrigado por se entregar em nosso lugar para sofrer o que nós merecíamos e assim garantir 

o nosso futuro. Te amamos, Jesus, e somos eternamente gratos por seu santo e genuíno amor. Amém! 

https://bible.com/bible/1840/MAT.11.28-30
https://bible.com/bible/1840/MAT.11.28
https://bible.com/bible/1840/MAT.11.29
https://bible.com/bible/1840/MAT.11.30

