
 

   
 

 
Dia 06 de junho de 2021 

 

Líder: Essa é para você! Eu te desejo? // Orando Salmo 119.20 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai, a mesma questão volta e se repetir diante de mim: Eu queimo pelo Senhor? Eu anseio por ti ardentemente? 

Minha alma se consome por desejar incessantemente os teus juízos? 

Querido Deus, eu me incomodo, pois tu és perfeito, e eu não consigo sentir isso. Tu és infinito, e eu não consigo 

ter essa noção. Tu és totalmente amável, e meu coração não queima ardentemente de amor pelo Senhor. 

 

“Consumida está a minha alma por desejar, incessantemente, os teus juízos.” 
– Salmo 119.20 (ARA) 

 

Leia o devocional completo em Compartilhando o Evangelho: https://www.instagram.com/p/CP0k_IgNXIY/ 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

Curso Traumas e Paradas Cardiorrespiratórias: Deus pode usar você para salvar vidas literalmente, entre 

em contato com o Ministério de Atletas e faça sua inscrição pelo Whatsapp: (41) 987754014.   

Télos Integral: Se você quer dedicar sua vida para missões? Busque o Télos e saiba como atuar nos 

campos missionários. As inscrições estão abertas; para mais informações, acesse 

https://pibcuritiba.org.br/telos/  

Congresso de Casais: Acontece nos dias 10, 11 e 12 de junho o Congresso de Casais (vagas limitadas), 

evento totalmente gratuito. Mais informações nas redes sociais da PIB Curitiba.   

Quebrando o Iceberg! Trazendo à memória esperança 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vamos trazer à memória feitos extraordinários que Deus fez e usou pessoas para isso?  

Peça para que compartilhem uma experiência pessoal que tiveram com Deus, quando ele usou alguém para 

ser bênção vida deles.  

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Eu Clamo a Ti – Paulo César Baruk (e SYNC3) 

Nunca Me Deixou – Juliano Son (e Fernandinho) 

Mas eu sei em quem tenho crido (HCC_477) – Primeira Igreja Batista de Curitiba 

https://www.instagram.com/p/CP0k_IgNXIY/
mailto:mobilize@pibcuritiba.org.br
https://pibcuritiba.org.br/telos/
https://youtu.be/QdLoJUQ7amI
https://youtu.be/Z_mvHa5BnvQ
https://youtu.be/w5Ziw2nBoyk


 

   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quando Deus manda fechar os céus: Força Incomum | Pr. Michel Piragine | 1 Reis 19.1-4 

Nos tempos de Elias, Deus fechou o céu e não houve chuva por três anos. Neste tempo de luta, aconteceram 

muitas demonstrações extraordinárias dos sinais de Deus. E Deus continua agindo assim nos dias de hoje. 

Vejamos três formas de como Deus manifestou sua glória dando força incomum a Elias naquele momento 

difícil:  
 

1) Dando capacidades especiais (1 Reis 18.46): Deus com seu poder pode fazer o incomum através de nós; e 

com Seu toque de poder, através da Sua ação, é possível fazer coisas grandiosas. Quando a mão do Senhor nos 

toca, o impossível é possível. 

 

Você lembra de alguma situação que Deus lhe capacitou de forma incomum? 

 

2) Dando suprimento espiritual para resistir a provas difíceis (1 Reis 19.5-8): Deus proveu a Elias um suprimento 

não só de alimentos, mas espiritual, para que ele pudesse estar fortalecido para o que viria pela frente. Elias tinha 

passado por experiências fortes pouco tempo antes desse momento em que estava vivendo, onde se sentia fraco 

e com sensação de que já tinha vivido o suficiente. Mas Deus é presente nesses momentos de fraqueza, nos 

encorajando para que possamos nos levantar e comer, e viver muitas coisas extraordinárias com Ele! 

 

Diante de alguma situação, você se sentiu enfraquecido pelas circunstâncias e com a sensação de que “já teve 

o bastante”? 

 

3) Ao ouvir o assobio do vento (1 Reis 19.11-15): Depois de andar quarenta dias e quarenta noites, Elias se sentiu 

enfraquecido, mas Deus se manifesta a ele através do simples assobio do vento, e diante da doce e suave ação 

do Espírito, ele dá um passo para fora e sente que é uma revelação restauradora de Deus, para sua cura completa, 

se sentindo encorajado por Deus para seguir.  

 

Você já passou por um momento na vida em que teve uma força extraordinária, porém, logo depois se sentiu 

enfraquecido? Você já esteve na caverna? 

 

Você tem perguntas sem respostas, precisa de restauração em alguma área de sua vida? 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nestes tempos difíceis em que estamos vivendo, muitos se sentem fracos e sem motivos para seguir; que 

possamos ser usados por Deus para que a cura das pessoas seja plena. Invista seu tempo em conhecer e orar 

por pessoas, para que a coragem e o extraordinário de Deus aconteçam no nosso tempo. 

 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, que possamos ser visitados pelo Senhor, para que nossas fraquezas possam ser usadas para a glória do 

Pai. 

https://www.bible.com/bible/1608/1KI.19.1-4
https://www.bible.com/bible/1608/1KI.18.46
https://www.bible.com/bible/1608/1KI.19.5-8
https://www.bible.com/bible/1608/1KI.19.11-15

