
 

   
 

 
Dia 25 de julho de 2021 

Líder: essa é pra você! Pais da Igreja #8 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Deus não nos ajuda a cometer pecado, mas, sem a Sua ajuda, não podemos fazer o que é certo ou cumprir 

todas as partes da lei da justiça, assim como a luz não nos ajuda a fechar ou desviar nossos olhos, e sim os 

ajuda a ver. De fato, o olho não consegue ver coisa alguma se a luz não o ajudar. Da mesma maneira, a luz 

da nossa alma ajuda a nossa visão mental por meio da Sua luz e podemos fazer o bem por meio da Sua 

justiça. Porém, se nos afastamos dele, e isso é nossa própria obra.” 

(Agostinho) 

 

“Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas;  

tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos, planos.  

Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei.” 

– Isaías 42.16 (ARA) 

 

Leia mais devocionais como este em Compartilhando o Evangelho. 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Missionar 2021: De 24 a 26 de setembro. Tema "Como nunca antes" 

Café missionário com Franco e Marli: dia 31/07/21 às 10h na PIB. Pra falar sobre os desafios de ser 

missionário em Portugal. 

Sentinelas de oração:  

 

Summit: O maior evento de liderança do mundo, evento online dia 31/07 das 9h às 18h. Inscrições - 

bit.ly/summitcuritiba2021_2 
 

Quebrando o Iceberg! Proteção de Deus 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Material: jarro com água, de preferência transparente e com a boca larga, também pode ser um balde 

ou marinex alto. 2 laranjas (1 totalmente descascada e outra com a casca) 

Dinâmica: Inicie dizendo que nosso Deus guarda e está sempre perto daqueles que o buscam e amam, 

então mostre o jarro com água e a laranja descascada, diga que quando não temos a proteção e a 

presença de Deus (representadas pela casca da laranja) nos momentos que temos problemas (que estão 

representados pela água dentro do jarro) mergulhe a laranja descascada no jarro - desanimamos e 

afundamos, mas quando temos a presença de Deus em nossas vidas (pegue a laranja com casca e 

mergulhe no jarro) ele sempre irá nos sustentar e proteger. Como vamos aprender hoje através do Salmo 

121. 

Link: https://youtu.be/UhncLrcGj80 

Não utilizamos o texto da dinâmica do link (ele foi adaptado para o texto que iremos estudar) 

https://www.instagram.com/cevangelho/
http://bit.ly/summitcuritiba2021_2
https://youtu.be/UhncLrcGj80


 

   
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ousado Amor – Paulo César Baruk 

Caminho no Deserto – Nivea Soares 

Olho para os Montes – Luiz Lima Sobrinho 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Levante os seus olhos porque o teu socorro vem | Pr. Matheus Kalupnieks| Salmo 121  

Muitos salmos são canções da peregrinação dos israelitas. Somos peregrinos na terra rumo ao céu, porém 

em alguns momentos buscamos por saídas para problemas que parecem montanhas tão altas que o 

desânimo nos assola.  

1) Deus tem socorro para os peregrinos (v. 2):  O salmista nos convida a contemplar a grandeza de 

Deus. O Deus que criou as montanhas é muito maior do que elas; afinal, foi ele quem criou os céus, a 

terra e o mar, tudo o que podemos contemplar foi criado por ele. Esse Deus é o nosso Pastor. 

Você se recorda de ter passado por alguma situação em que os problemas pareciam montanhas 

impossíveis de serem transpassadas?  

2) O nosso Deus não dorme (v. 4): Por isso, somos protegidos por ele e não tropeçamos, nem caímos, 

assim como um pai que ao sair com um filho que está aprendendo a andar, o segurando pela mão em 

estado de alerta, pronto para fazê-lo ficar em pé novamente se cair. Assim o nosso Deus faz conosco.   

Muitas vezes, quando nossos pés vacilam, Deus envia o socorro para nos manter de pé, você tem 

alguma experiência como essa para compartilhar? 

3) Deus está sempre ao nosso lado (v. 7): Ele nos protege em todos os momentos, de dia e de noite, ao 

chegar e ao sair, como uma sombra o Senhor nos acompanha. Não importa o horário nem o lugar, ele 

sempre estará conosco.   

Você consegue sentir a companhia do Senhor como uma sombra nos dias bons e maus, 

protegendo você? Pode compartilhar uma dessas lembranças com a gente?  

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Com o retorno das células presencialmente, queremos te encorajar a juntamente com a célula fazer contato 

com os membros que deixaram de frequentar a célula online para assim como fomos convocados pela 

liderança nos últimos sábados, chamar e resgatar os que precisam retornar à embarcação. 

 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Muito obrigado, Senhor, por nos recordar do quanto tem cuidado de nós com a sua proteção, companhia 

e amor. Obrigado pelos salmos que nos ajudam a manter a fé enquanto peregrinamos rumo a Jerusalém 

celestial, em nome de Jesus, amém. 

https://www.youtube.com/watch?v=f9FePWR4B3Y
https://www.youtube.com/watch?v=n3qTisl_Unk
https://youtu.be/5lmJeEjFSew
https://www.bible.com/bible/1608/PSA.121.1-8
https://www.bible.com/bible/1608/PSA.121.2
https://www.bible.com/bible/1608/PSA.121.4
https://www.bible.com/bible/1608/PSA.121.7

