
 

 

   
 

 
Dia 22 de agosto de 2021 

 

Líder: Essa é para você! Vida Poderosa de Oração: Intercessão 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“[Intercessão] É o tipo de oração no qual nós enfocamos as necessidades dos outros. A intercessão é 

também o tipo de oração feita em favor de um crente relapso ou afastado e pela salvação de perdidos. No 

entanto, a intercessão não é só usada em favor das pessoas afastadas ou perdidas, é também importante 

interceder por aqueles que estão no serviço do Senhor, como por exemplo: evangelistas, missionários, 

pastores e professores. A intercessão é um tipo de oração muito abrangente, que cobre qualquer coisa, 

desde orar pela salvação de um perdido até rogar as bênçãos de Deus sobre um grande evangelista ou 

pastor.” 

(Gregory Frizzell) 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Doações ABASC: A ABASC está aceitando doações de roupas e alimentos, informações na recepção da 

PIB Curitiba. 

Missionar 2021 – Como nunca antes: De 24 a 26 de setembro ocorrerá o Missionar 2021, mais 

informações no Instagram @missoespibcuritiba   

Necessidade de voluntários Ministério AME (Ministério para pessoas com neurodiversidade): O 

Ministério AME está precisando de voluntários para célula de crianças e músicos. Para mais informações, 

entre em contato com Daniele através do e-mail daniele.veloso@pibcuritiba.org.br    

Quebrando o Iceberg! Compartilhando a semana 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Peça para que os participantes da célula, compartilhem como foi a última semana, compartilhando bençãos, 

dificuldades, e momentos em que sentiu o agir de Deus. 

Ao final, orem juntos em comunhão, agradecendo o agir de Deus e que sabendo que Ele é bom o tempo 

todo.  

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pela graça de Deus – Diante do Trono 

Ele continua sendo bom – Paulo César Baruk 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ax0y-eQ0-gQ
https://youtu.be/c5U6FDoaCvQ


 

 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ungido para servir | Pr. Michel Piragine | Marcos 14.3-9 

A unção com óleo caracterizava um ato cerimonial de posse de um rei ou autoridade, neste texto podemos 

aprender que Jesus Cristo foi ungido por uma mulher pecadora e detalhes nos ensinam que, para servirmos 

a Deus, precisamos ser ungidos pelo Espírito e buscar capacitação do alto. Nesse contexto, vejamos alguns 

pontos importantes que podemos aprender com Jesus sobre unção e capacitação para servir:  
 

1) A unção do Espírito é derramada em meio à adversidade (v. 3): Jesus estava em Betânia, que significa aflição 

e essa unção ocorreu 6 dias antes da crucificação, momento pelo qual houve muitos comentários, porém, Jesus 

nos mostra que, quando nos dispomos a servir, o óleo de Espírito derramado sobre nós nos capacita, nos dando 

a certeza da vitória. Glória a Deus, Jesus venceu a morte! 

Você recebeu críticas por estar fazendo a vontade de Deus ou estando prestes a agir em alguma missão dada 

por Deus? 

 

2) A unção do Espírito é derramada quando estamos em comunhão e em meio à milagres: O texto fala que Jesus 

estava na casa de seus amigos, em comunhão, se preparando para tempos difíceis e se capacitando para a 

gloriosa missão de salvar a humanidade. Sendo os amigos de Jesus “Simão, o leproso” e Lázaro, que foi 

ressuscitado, no ambiente de milagre a unção do Espírito é derramada e a capacitação vinda do alto flui sobre 

nossas vidas.  

 

Compartilhe milagres que Deus já fez em sua vida, glorificando o nome de Jesus. 

 

3) A unção do Espírito de Deus é preciosa (v. 3): A mulher que ungiu Jesus, usou para isso um perfume muito 

caro, o texto menciona 300 denários (equivalente ao salário de um ano de trabalho), isso nos ilustra quão 

inegociável e preciosa é a unção do Espírito. Ela deve ser buscada sem cessar, focando no reino de Deus; para 

sermos agraciados com essa unção, precisamos estar conectados à Videira. 

 

Você já sacrificou algo para fazer a vontade de Deus? Como foi cumprir o propósito de Deus? 

 

4) A unção do Espírito é única e se derrama em meio à devoção (v. 3): O perfume vinha em um vaso de alabastro, 

que é uma espécie de gesso, ou seja, uma vez quebrado ou aberto deveria ser usado, e a atitude da mulher ao 

realizar tal ação nos ensina que o que Deus tem para cada um de nós é assim também, único.  

A mulher não somente ungiu o Senhor Jesus, mas se derramou a Seus pés. A unção do Espírito nos capacita e é 

derramada em meio à devoção profunda a Deus; isso acontece quando entendemos a honra que temos em poder 

servi-lo e ser agraciado com tamanho amor. O chamado no Reino de Deus deve ser ouvido e colocado em ação, 

pois ser chamado e servir a Deus é um privilégio! 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, todos recebemos um chamado para servir a Deus, seja na nossa 

família, no trabalho, através de célula, discipulado ou tantas outras oportunidades que Deus nos mostra para 

servi-lo. Que estejamos atentos e consigamos ouvir o chamado do Senhor.  

 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Que o Senhor possa nos capacitar e nos dar ousadia, assim como deu a mulher que se derramou em adoração, 

declarando seu amor inegociável a Deus.  

http://bible.com/pt/bible/1608/MRK.14.3-9
http://bible.com/pt/bible/1608/MRK.14.3
http://bible.com/pt/bible/1608/MRK.14.3
http://bible.com/pt/bible/1608/MRK.14.3

