
 

   
 

 

Dia 15 de agosto de 2021 

 

Líder: Essa é para você!  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Petição é o tipo de oração no qual apresentamos a Deus nossas necessidades e anseios. É claro que 

Deus quer que venhamos a Ele com cada necessidade e preocupação. Não há nada de egoísta em 

apresentarmos a Deus nossas necessidades. De fato, Deus nos convida justamente a fazer isso! 

Entretanto, é muitíssimo importante que o foco de nossas petições pessoais esteja de acordo com as 

prioridades de Deus para nossas vidas. Quanto mais tempo você gastar com o Pai, mais você aprenderá a 

fazer petições que lhe trarão benefícios eternos.” 

(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! Pote de sorvete com feijões dentro 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comece a célula falando que tem algo muito bom, mas que infelizmente por conta da pandemia, do 

distanciamento social não pode compartilhar. Dê dicas sobre a “surpresa” para ver se alguém consegue 

desvendar o que é. Depois mostre o pote de sorvete com os feijões dentro. Explique que muitas coisas do 

mundo nos causam frustrações. Podem até ter aparência agradável e desejável, mas no fim são somente 

decepções. 

“Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o SENHOR; pensamentos de paz e não de 

mal, para vos dar o fim que desejais.” (Jeremias 29.11) 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ao que é digno – Paulo Rogério 

https://youtu.be/RaIM579pqpM


 

   
 

Algo novo – Kemuel 

 

O que aprendemos nesta semana? 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A glória da Tribulação | Pr. Michel Piragine | Romanos 5.1-5 

O versículo três do texto lido nos mostra que devemos nos alegrar em nossas tribulações. Parece um 

paradoxo. Como que é possível isto? Hoje, veremos alguns motivos para nos gloriarmos na tribulação: 

1) Colheita (João 16.33, Lucas 22.31-32, Tiago 1.2): A tribulação é a última fase que antecede a 

colheita. Cremos que tem algo de Deus no meio do caos. Ele nos ensina a ter ânimo porque nele somos 

mais que vencedores. Ele não nos desampara. Qual a sua maior tribulação nos dias de hoje? Um 

familiar doente, o trabalho, algo difícil na família? Todos nós temos momentos que nos sentimos 

pesados e desanimados, mas nele podemos nos fortalecer e com ele, vamos poder testemunhar das 

manifestações da sua graça que é multiforme. 

2) Perseverança (v. 3): Podemos nos gloriar porque a tribulação produz em nós perseverança. Pode-se 

interpretá-la como paciência para lidar com pessoas difíceis e/ou circunstâncias da vida que nos desafiam. 

Há muitos exemplos na Bíblia sobre perseverança, como é o caso de Pedro após uma pesca desastrosa. 

Jesus estava na beira-mar e dá uma orientação; quando ele obedeceu, teve uma pesca maravilhosa.  

Você se considera uma pessoa perseverante? Quais são os sinais de pessoas com esta 

característica? 

 

3) Caráter aprovado (v. 4a): A paciência produz um caráter aprovado, uma experiência. Deus está 

forjando o nosso caráter, nos moldando (1 Pedro 1.7). Quando a “temperatura aumenta”, nossos pecados 

ficam mais evidentes. Foi o caso do povo no meio do deserto. Neste tempo, com a temperatura mais alta, 

peça ao Senhor para te moldar.  

Você deseja ser transformado (a)? 

 

4) Esperança (v. 5): A última motivação é a esperança da glória de Deus. Nada pode tirar essa 

esperança: um dia estaremos com ele, face a face, nada mais vai importar. O texto de 2 Coríntios 4.17-18 

revela que as coisas que não se veem são eternas. Ele vê tudo, Deus tá vendo o que você tem passado. 

Levante-se! Deus está te convidando para permanecer firme, com ânimo. Ele é contigo. 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Não murmure 

Tá difícil? Todos nós temos lutas, mas qual tem sido a sua postura diante delas? Glorifique ao Pai porque 

Ele é contigo, espere com paciência no Senhor e Ele te ouvirá! 

https://youtu.be/wWU1Bn6wy9o
http://bible.com/pt/bible/1608/ROM.5.1-5
http://bible.com/pt/bible/1608/JHN.16.33
http://bible.com/pt/bible/1608/LUK.22.31-32
http://bible.com/pt/bible/1608/JAS.1.2
http://bible.com/pt/bible/1608/ROM.5.3
http://bible.com/pt/bible/1608/ROM.5.4
http://bible.com/pt/bible/1608/1PE.1.7
http://bible.com/pt/bible/1608/ROM.5.5
http://bible.com/pt/bible/1608/2CO.4.17-18


 

   
 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor Deus, é tão mais fácil reclamar no meio da tribulação! Perdoa-nos por isso. Te agradecemos 

Senhor, porque em Ti podemos encontrar razões para permanecermos firmes. Que sejamos testemunhas 

do teu agir diante dos problemas que enfrentamos. Em nome de Cristo, Amém! 


