
 

   
 

 
Dia 1º de agosto de 2021 

 

Líder: Essa é para você! Oração: Louvor e ações de graças 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Louvor e ações de graças são as maneiras básicas pelas quais adoramos e cultuamos a Deus. Porém, para 

muita gente, oração consiste em trazer diante de Deus uma lista de necessidades e desejos. Que tristeza! 

É nosso costume passar por cima do tempo de louvor para chegarmos à nossa lista de pedidos. 

Isso é essencialmente o oposto às prioridades e ênfase de Deus. O que Deus mais deseja é o nosso louvor 

e adoração sinceros. E, amigo, quando nosso louvor está no lugar certo, Deus nos responder ainda mais 

rapidamente! Uma vida de oração bíblica balanceada requer, sem dúvida, um tempo consistente em 

profundo louvor e ação de graça.” 

(Gregory Frizzell) 

 

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

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

One Love: Nos sigam nas redes sociais para terem notícias sobre as nossas programações. 

https://www.instagram.com/onelovepibcuritiba/ 

Spotify: Você sabia que pode acompanhar as mensagens da PIB pelo spotify? Toda semana novas 

mensagens são publicadas. Siga a PIB Curitiba no Spotify. 

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 

Quebrando o Iceberg! Abecedário de personagens bíblicos 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Peça a uma pessoa que cite um personagem bíblico cujo nome comece com a letra A. A próxima pessoa 

deverá dizer um nome com a letra B, e assim por diante. Quem não souber responder, fica de fora. Faça 

isso até que reste apenas uma pessoa. Caso algum participante desconheça determinado personagem 

bíblico, aproveite para contar brevemente a história desse homem ou mulher. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Levanto Um Aleluia (part. Isaías Saad) - Diante do Trono 

Só tu és Santo - Morada 

Não Tenhas Sobre Ti - Paulo César Baruk 

 

https://www.instagram.com/onelovepibcuritiba/
mailto:mobilize@pibcuritiba.org.br
https://youtu.be/oNcQfgsa0Cs
https://youtu.be/Kh14SNPaHco
https://youtu.be/avW9130vgTI


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O Assobio do Pastor | Pr. Michel Piragine Z Zacarias 10.8-12 

No livro de Zacarias, há inúmeras imagens que demonstram que Deus estava chamando o seu povo de 

volta para si. Especificamente, nesse texto, é usada a imagem de um assobio para mostrar que Deus estava 

chamando suas ovelhas. Esta semana, estudaremos as bênçãos que recebemos ao ouvir o “assobio” do 

nosso pastor. 

 

1) A Revelação de Cristo (Zacarias 10.4): Quando atendemos o chamado de Deus, Cristo se revela a nós.  

 

a) A Pedra Fundamental (Efésios 2.20; Isaías 28.16): A revelação de Cristo no livro de Zacarias é uma 

profecia, que dizia: “se vocês se voltarem a mim, vocês conhecerão a pedra fundamental.” Aqui, em 

Zacarias, Jesus é descrito como pedra fundamental, aquele que é fonte de segurança em todo tempo.  

Portanto, se nos voltarmos a Deus, teremos Cristo que nos fundamentará e nos dará segurança. 

Onde você tem colocado sua segurança?  

O que você tem temido? 

 

b) A Estaca da Tenda: Outra imagem para representar o pastoreio de Jesus é a estaca da tenda. Você já 

ouviu a expressão: “Vou chutar o pau da barraca?” A estaca servia para suportar pressão e segurar a 

barraca. Quando fazemos de Jesus o nosso alicerce, suportamos pressão. O que a Bíblia vai nos ensinar é 

que, por maior que seja a minha motivação, ou a minha resiliência, ou ainda a minha capacidade de 

superação, ela não me levará a esta condição de vida inabalável. Em algum momento, vamos sucumbir a 

pressão, mas Jesus suporta toda a pressão! 

Você tem sucumbido à pressão? Você tem se sentindo afundando? Talvez Deus esteja te convidando 

a trabalhar o fundamento da sua fé! 

 

c) O Arco da Batalha (1 Coríntios 15.55; Romanos 3.24; 1 João 3.8):  Jesus também é apresentado como 

aquele que traz a vitória no mar de aflição.  

Você crê em Jesus como aquele que é o seu arco da batalha? 

 

Mas todo livro de Zacarias também revela Cristo de outras formas, aponta para o Messias: 

1. A crucificação de Cristo (Zacarias 3.8-9); 

2. A Traição de Judas (Zacarias 11.12); 

3. A Entrada Triunfal de Jesus (Zacarias 9.9); 

4. A volta de Cristo – O Remorso dos que o Transpassaram (Zacarias 12.9-10); 

5. O monte das oliveiras será dividido (Zacarias 14.04 RSV-5ª); 

6. O senhor Jesus será proclamado Rei e tudo será tocado pela sua glória. (Zacarias 14.8-9). 



 

   
 

A nossa esperança é que Jesus voltará! Se nós ouvirmos o chamado do Pastor, a glória de Jesus será 

revelada a nós! 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Grave seu testemunho e compartilhe-o nas redes sociais. 

Todo mundo está online agora, e a maioria tem mais tempo disponível. Por isso, a transmissão online tem 

um grande potencial. Prepare um testemunho de dois minutos e compartilhe-o casualmente por áudio, vídeo 

ou texto escrito nas mídias sociais. Você pode se surpreender com quantas visualizações e comentários 

receberá. Incentive as pessoas a comentar ou enviar mensagens com perguntas. Considere responder 

perguntas ou aprofundar a conversa por mensagem direta ou por smartphone. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jesus, louvado seja o seu nome, pois o Senhor é nossa pedra fundamental, o Senhor é nossa estaca e é 

nosso arco da batalha! Muito obrigado por todo favor que o Senhor tem sobre as nossas vidas! Que 

possamos conhecê-lo cada dia mais e que o Senhor venha se revelar a nós de uma forma especial, nos 

fazendo forte em meio as batalhas. 

 


