
 

   
 

 
Dia 2 de maio de 2021 

 

Líder: Essa é para você! Não me deixe fugir // Orando Salmo 119.10 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Querido Deus, eu tenho te buscado continuamente. O Senhor é o maior desejo do meu coração, e venho te 

procurado com tudo o que posso. Tua Palavra nos diz que tu amas a verdade no íntimo e que tu és achado 

por aqueles que te buscam de todo o coração. 

Pai amado, eu te busco de todo o meu coração, e peço-te: não me deixes fugir de teus mandamentos. Pelo 

contrário, que eu os siga! Que eu obedeça a tua Palavra, meu Pai. 

 

“De todo o coração te busquei; não me deixes fugir aos teus mandamentos.” 

– Salmo 119.10 (ARA) 

 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/COSu005LVqX/ 

 

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! 

Quebrando o Iceberg! Orando um pelo outro 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Antes de iniciarem o momento de edificação da célula, orem uns pelos outros. Dividam-se em duplas ou 
trios, e compartilhem os anseios, medos, sonhos, agradecimentos e pedidos de oração. 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Eu Quero Ser - Leonardo Gonçalves (e DJ PV) 
Creio em Ti (Still Believe) - Gabriela Rocha (e Fernandinho) 
Conta as Bençãos - Paulo César Baruk (e Sarah Renata) 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/COSu005LVqX/
https://youtu.be/bVmL9ioROOg
https://youtu.be/Ns_YqW_KbTI
https://youtu.be/wWcmdZLw-yY


 

   
 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Incessantemente | Pr. Michel Piragine | Salmo 27.4 

 

Deus deseja conversar conosco constantemente. A sua Palavra nos chama para orar incessantemente; para 

isso, devemos: 

 

1) Buscar a presença de Deus: Davi, neste salmo, pedia uma coisa: a presença de Deus. Hoje, esquecemos 

de fazer da coisa mais importante a coisa mais importante, e buscar o Senhor é o mais importante. Deus 

precisa ser o centro da nossa vida; para isso, é necessário desejarmos e nos voltarmos para ele 

constantemente. 

 

O que tem sido a coisa mais importante para as pessoas e tomado o lugar de Deus na vida delas? 

 

[Reflexão] Isso se aplica a mim? 

 

Quais são os seus propósitos de vida? Muitas vezes, não oramos continuamente, e não estamos no centro 

da vontade de Deus, e ele não está no centro do nosso coração porque o propósito da nossa vida não é o 

mesmo de Jesus, que foi cumprir a vontade do Pai. 

 

Qual é o propósito da sua vida? 

 

[Reflexão] Eu estou cumprindo ele? 

 

2) Buscar a habitação de Deus: Davi queria estar na casa do Senhor. Podemos aplicar isso a estar na igreja, 

mas também podemos criar ambientes de fé, lugares onde a oração, a Palavra e a devoção é o aroma que 

perfuma aquele local. Seja a sua casa, o seu ambiente de trabalho, o seu condomínio/vizinhança, tudo pode 

ser transformado quando fazemos daquele lugar a habitação do Altíssimo. 

 

Como podemos colocar isso em prática? 

 

[Reflexão] Como você fará isso? Como será usado para transformar os ambientes? 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nesta semana, dedique-se em oração para que Deus mostre para você como evangelizar e propagar as boas 

novas para as pessoas próximas a você. Através da busca em Deus, conseguimos eficácia na missão. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Paizinho, ensina-me a orar, a orar sem cessar, e estar continuamente na sua presença. Eu quero permanecer 

no Senhor, e como Davi ansiar pela sua casa. Dá-me constância, prudência, estabilidade espiritual. Em nome 

de Jesus, eu oro. Amém! 

https://www.bible.com/bible/1608/PSA.27.4

