
 

   
 

 
Dia 8 de agosto de 2021 

 

Líder: Essa é para você! Oração: Confissões 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“A confissão regular é a maneira fundamental pela qual recebemos o perdão de Deus e mantemos uma vida 

cheia do Espirito. A confissão e a purificação são maneiras básicas através das quais crescemos e nos 

tornamos conforme a imagem de Cristo. Muitos crentes pedem que Deus examine seus corações e então 

lhe dão 10 segundos para fazê-lo! Frequentemente encurtamos nosso tempo de confissão para rapidamente 

chegarmos à nossa lista de necessidades e anseios. Uma vida de oração balanceada requer um tempo 

diário significativo de confissão; só então Deus poderá realmente nos encher e nos conceder o poder do 

Espírito Santo.” (Gregory Frizzell) 

 

Livro: Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração – Gregory Frizzell [Editora: AAMP] 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ore pelo nosso irmão Paulo Davi: Orações mudam histórias! É com essa convicção que convidamos você 

a participar do movimento de oração pela vida do nosso amado Pastor Paulo Davi! Todos os dias, as 22h, 

via zoom. Acesse o link https://bit.ly/oreporprpaulodavi e ore conosco!  

Convocação - Assembleia Geral Extraordinária: A Primeira Igreja Batista de Curitiba, convoca os 

membros para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada de forma eletrônica de 

acordo com o Art. 5o. da Lei 14.010/2020, no link central.pibcuritiba.org.br. E acontecerá a partir das 9h do 

dia 22/08/2021 até 18h do dia 29/08/2021 com o objetivo de fazer a avaliação trienal do pastor titular e 

ministros auxiliares contratados para trabalhar na Sede, em conformidade com o Estatuto da Igreja, Cap IX, 

§ 2º e Regimento Interno Art. 49. 

Quebrando o Iceberg! Pai 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Acabamos de passar pelo Dia dos Pais, e nós temos um Pai Eterno que nos ama e cuida de nós. Convide 

todos a compartilhar um momento que viveram com seu pai ou que sentiram o cuidado de Deus como um 

pai (sustentando, protegendo, ensinando...). 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Amigo de Deus - Adhemar de Campos (e Ana Paula Valadão) 

Vitorioso És - Gabriel Guedes 

Mais Que Uma Voz - Paulo César Baruk 

 

 

 

https://youtu.be/d-meRD4YsFg
https://youtu.be/zK4laz_Gpvw
https://youtu.be/wOa9Bgcy7yI


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O Pai que Eu Quero Ser | Pr. Adoniran Melo | Jó 1.1-5 

Não temos muitas informações sobre Jó, sua cidade, o tempo no qual viveu ou em que seu livro foi escrito; 

porém, sabemos como era a paternidade de Jó. Com sua paternidade, somos inspiradores e aprendemos o 

que fazer para ser o pai que queremos ser: 

 

1) Pai presente na vida dos filhos (v. 5): Jó sabia que os filhos se reuniam e, mesmo que não estivesse 

fisicamente com eles sempre, estava conectado com eles. Pai é estar atendo, quando os filhos são crianças 

ou adultos. 

Como aplicar esse princípio em nosso dia a dia? 

 

2) Pai que revela Jesus (v. 5): Jó era referência de piedade em sua casa. Ele santificava seus filhos, e isso 

revela Jesus. Ele intercedia pelos seus filhos, e isso revela Jesus. Pai é cuidar espiritualmente de seus filhos. 

Conte um exemplo da paternidade de Deus revelada através da paternidade humana?  

Como revelar Jesus? 

 

3) Pai que intercede fervorosamente pelos seus filhos (v. 5): Jó clamava a Deus pelos seus filhos. Ele 

se levantava cedo para orar por eles. Pai é entregar os filhos a Deus, intercedendo por eles.  

Você ora por seu pai (ou por seus filhos)? [Orem pelos pais dos participantes da célula] 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ore pelo seu pai 

Nesta semana, ore pelo seu pai intencionalmente. Pode ser que você pare e perceba que faz muito tempo 

que não ora por ele ou com ele.  

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai amado, obrigado por ser aquele que cuida de nós, que nos protege e provê tudo de que precisamos. 

Obrigado, Deus, por nos adotar, e conquistar nosso coração com seu eterno amor. Te louvamos e 

exaltamos, Pai, em nome de Jesus. Amém! 

http://bible.com/bible/1840/job.1.1-5
http://bible.com/bible/1840/job.1.5
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