
ASSUNTO DA SEMANA: A UNÇÃO DE UM LÍDER 

Curitiba, 22 de Agosto de 2021 

 

Objetivo do encontro: Convocarmos cada um da célula para buscar a unção do Espírito Santo na liderança do povo de 

Deus, refletindo sobre tudo aquilo que o Pai já nos trouxe da palavra, do conhecimento e daquilo que Ele está cuidando 

em nossas vidas, para que possamos nos dispor neste serviço, nesta benção e na grande oportunidade de fazermos a 

diferença no reino do Senhor.  

Para o líder: Na célula, com o passar do tempo, alguns podem se acomodar dentro de um encontro semanal, numa 

zona de conforto, no compartilhar experiências, semelhanças e muitas alegrias. Porém, o risco desse modo de agir é 

ficarmos restritos a este encontro e, muitas vezes, perdemos o potencial que temos em ampliar o evangelismo da 

célula. Esta palavra vem para despertarmos líderes cristãos, pessoas que também possam fazer crescer o reino. Quem 

poderia ser líder em sua célula? Reflita, estimule, comece a semear essa santa ousadia no coração das pessoas. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Precisamos de líderes 

Peça que cada participante compartilhe quais são seus dons e talentos e, o que em sua rotina, a pessoa tem maior 

habilidade. Os demais participantes então vão sugerir em que ministério da nossa igreja esse talento poderia ser usado 

para abençoar pessoas ou mesmo no que aquele participante pode ser um instrumento para o reino de Deus, seja no 

seu trabalho, no seu bairro ou qualquer outro ambiente em que perceba a necessidade da graça de Deus 

1. Já refulge a glória eterna https://www.youtube.com/watch?v=nBtXttEJItQ     

2. Leia: Salmo 107:1-32, qual o versículo que mais te chamou a atenção e por quê? 

3. Em oração, lembre-se de todas as bençãos recebidas na semana e agradeça à Deus por tudo 

4. Descansando no Poder de Deus  https://www.youtube.com/watch?v=rknvzs9Zhag  

O RESUMO DA MENSAGEM: A UNÇÃO DE UM LÍDER 

I Samuel 10:1-6 – Pr. Paschoal Piragine Jr. 

 

INTRODUÇÃO  

Durante o estudo sobre o que o Senhor espera da sua igreja nestes tempos que as trombetas estão tocando, 

aprendemos que precisamos ser as testemunhas do Senhor nesta terra. As profecias foram para trazer ânimo, mas 

também desafios para os servos de Deus, pois elas têm muito a ver com o momento que estamos vivendo. Com isso 

aprendemos que este não é tempo acomodação da igreja em servir, discipular e liderar. Foi para este tempo que o 

Senhor nos chamou.  Esta palavra sobre a unção do líder Saul é importante para nos mostrar quais as lições que a 

palavra de Deus nos traz quanto a unção de um líder:  

https://www.youtube.com/watch?v=nBtXttEJItQ
https://www.youtube.com/watch?v=rknvzs9Zhag


I. A UNÇÃO É RECURSO PARA A MISSÃO (v.1): A primeira coisa que aprendemos aqui é que a unção de Deus é uma 

capacidade do Espírito Sando para cumprirmos a missão de liderar o seu povo. Quando você recebe o Espírito Santo 

em sua conversão, não é apenas para ser um depósito da graça, mas também para que, através dos dons que o Senhor  

te dá por meio desta unção, você possa conduzir o povo de Deus na vontade dEle. Servir a Deus com pessoas, é o 

propósito da unção que Deus te deu. 

Por que são necessários líderes no plano de Deus? No seu entendimento, Deus convoca a todos para liderar? Como 

o Senhor nos capacita para a liderança cristã e nos ministérios?  Porque o compromisso com o propósito da unção, 

leva a mais graça de Deus? 

 

II. SINAIS ACOMPANHAM A UNÇÃO PARA A MISSÃO (v.1-6): A unção de Deus vem acompanhado de sinais diversos 

para que possamos cumprir a missão a que ela está atrelada. Veremos alguns dos sinais que acompanham a unção: 

a. Você será um novo homem: Quando o Espirito Santo de Deus enche a nossa vida somos transformados. 

b. Experiências profundas no poder de Deus: Há muita gente buscando viver o sobrenatural de Deus, mas 

ainda não compreendeu que o poder do Senhor se derrama sobre aqueles que se alinham à missão. Quando 

entendemos o propósito da nossa unção adentramos a um novo patamar, o de ter o próprio Senhor como 

nossa herança, como bem maior e veremos coisas extraordinárias com uma grande ousadia e certeza de fé. 

c. O senhor cuidará de suas ansiedades: Deus sempre cuidará do que preocupa seu ungido, porque a promessa 

de Deus é que enquanto cumprimos a sua vontade, Ele cuidará de todas as nossas ansiedades. 

d. Deus suprirá com o necessário tanto sua vida quanto a missão que lhe foi confiada: Quando o ungido de 

Deus está cumprindo o propósito do seu Senhor, Ele mesmo supre o que for necessário tanto para a vida 

quanto para o próprio ministério. 

Porque a Bíblia chama a vida cristã de novo nascimento e a nós de nova Criatura? O que é a herança de Deus? Onde 

devemos buscar esta herança? Qual o sentido desta frase em sua vida: “Se Deus é por nós, quem será contra nós?”. 

 

CONCLUSÃO: Hoje Deus te convoca como ungido do Senhor, a assumir a sua posição de liderança e conduzir a herança 

dEle (o povo que Ele escolheu e chamou) ao lugar da sua vontade. Você vai viver na dimensão de uma graça que revela 

o infinitamente mais de Deus. 

CHECAGEM:  Deus está chamando pessoas para discipular em pessoas. Deus está convocando pessoas a servir, seja 

como líder de célula, voluntário em algum ministério, então, o que está impedindo de ser um líder na missão que o 

Senhor está lhe trazendo? 

Compartilhe as mensagens da PIB que estão no SPOTIFY (https://anchor.fm/pibcuritiba) ou encaminhe trechos diários 

no seu WhatsAp. Que tal o compromisso de levar 1 pessoa que nunca participou do encontro de sua célula? Vamos 

convidá-la? Outra forma de você utilizar a unção que Deus te deu é pesquisar no site da PIB os ministérios existentes 

e pensar em quais deles você pode servir. Pode ser na Ação Social, Biblioteca Virtual, Eficientes, Liderança de Célula, 

etc. Deus está te chamando para o crescimento do Seu reino. Vamos lá? 

Oremos: Pela vida e recuperação do Pastor Paulo David, para que a mão de cura de Deus esteja sobre ele. Por novos 

líderes na igreja, pessoas que possam compartilhar a missão de resgatarmos pessoas para um relacionamento intenso 

com Deus. Oremos pelas nossas congregações nos bairros e região metropolitana, pelos pastores que estão a frente 

e para que superem todas dificuldades pelas quais estão passando. Ore também por novos líderes nestas localidades, 

a fim de que possam dar suporte às necessidades e, criar novas frentes de evangelismo.  

 

https://anchor.fm/pibcuritiba


 
 

 
Inscrições pelo link: https://bit.ly/3jSBSP0  

https://bit.ly/3jSBSP0

