
   

 

 

   
 

Dia 12 de setembro de 2021 

 

Líder: Essa é para você! Disciplinas Espirituais 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal 
problema espiritual. A necessidade desesperada de hoje não é a de um número maior de pessoas 
inteligentes nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade. As disciplinas essenciais da 
vida espiritual nos convocam a sair da superfície e morar nas profundezas. Elas nos convidam a explorar 
as cavernas situadas nos domínios do mundo espiritual. Elas insistem conosco a serem a resposta a um 
mundo vazio. No livro Celebração da Disciplina, Richard Foster detalha a simplicidade das disciplinas 
espirituais. 

Trecho extraído e adaptado do livro Celebração da Disciplina, Richard Foster. 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Escola de Oração: em Outubro! Um convite para algo novo. Mais informações pelo site 

https://abre.ai/eo21 ou Instagram @escoladeoracaopib. 

Missionar 2021 - Como nunca antes: De 24 a 26/09. Faça sua inscrição, gratuita, para as oficinas. Mais 

informações no site: www.missionar.com.br ou pelo Instagram @missoespibcuritiba. 

MOPS - Quando a maternidade te pede coragem: Dia 18/09 às 09h30 na PIB para você que é mãe, 

com Danielle Staffella. Mães unidas fazem um mundo melhor. 

CAMPANHA 21 DIAS DE ORAÇÃO POR MISSÕES! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SEMANA 2 - MISSÕES NO BRASIL: nesta segunda semana, o motivo macro de oração macro é por 

Missões Nacionais. Esteja intercedendo diariamente com sua célula por estes 7 pedidos: 

DIA MISSIONÁRIO PEDIDO 

1 
José Wagner e Josiele Viveiros 

(Heliópolis, Bahia) 

Por nossas vidas para que o Senhor continue nos capacitando e para 
que o Senhor nos conceda estratégias para que venhamos alcançar 

mais vidas nesse lugar. 

2 
Carlos Eustáquio Caetano 

(Cipó, Bahia) 

Para que as crianças atendidas no projeto Conexão Sertão e suas 
famílias conheçam a Jesus Cristo. 

3 Pr. Moura e Luciana (Cipó, Bahia) Pelas crianças e adolescentes do projeto Conexão Sertão. 

4 Vitalii (Prudentópolis, Paraná) Para que Deus levante novos líderes naquele lugar. 

5 
Werner Seitz 

(Povo indígena Xerente no Tocantins) 

Terminar a tradução do AT para a língua Xerente, revisar o NT e 
entregar a Bíblia completa até 2036. 

6 
Carlos Eustáquio Caetano 

(Cipó, Bahia) 

Como estamos longe de casa, gostaria que orassem por nossos 
familiares, pois muitos ainda não se renderam a Jesus. 

7 
Werner Seitz 

(Povo indígena Xerente no Tocantins) 

Sabedoria na educação e instrução de seus filhos Davi e Elisa. Que 
temam a Deus e sejam bênção neste mundo. 

  

https://abre.ai/eo21
https://www.instagram.com/escoladeoracaopib/
http://www.missionar.com.br/
https://www.instagram.com/missoespibcuritiba


   

 

 

   
 

Quebrando o Iceberg! Missões Internacionais 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dinâmica: compartilhar o mapa do Brasil disponibilizado no link https://bit.ly/2WE18Rh (compartilhar na tela se for 
célula online ou levar impresso na célula presencial). Perguntar para os membros da célula o que eles imaginam que 
sejam os pontinhos coloridos no mapa, perguntar o que eles pensam ser cada cor. Em seguida, revelar o significado 
dos pontinhos coloridos (que está no link disponibilizado). Pensem juntos então, em povos que os membros da célula 
conhecem que ainda não conhecem a Jesus. Reflexão: Acontece que em nosso próprio país, e não apenas no 
campo missionário transcultural, existem povos que ainda não conhecem a Jesus. Mas neste momento, aqui 
estamos e devemos zelar pelo nosso Brasil, que nos foi confiado por Cristo. Aqui mesmo temos locais não 
alcançados pelo reino de Deus, dos quais nós somos os embaixadores. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deus supremo és - Bené Gomes                         Ele continua sendo bom - Paulo César Baruk 
 

O que aprendemos nesta semana? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Unção de um líder - Parte 2 | Pr. Paschoal Piragine Junior | I Samuel 10 

Quando Deus nos unge, Ele deixa uma ordem para que a missão possa acontecer, pois toda unção derramada 
por Deus tem propósitos práticos. Ele não precisa de “acumuladores da Sua energia” pois é uma fonte 
inesgotável. Hoje aprenderemos alguns sinais e confirmações da unção de Deus sobre nossas vidas para fazer 
a diferença no mundo. 

1) A unção de Deus derramada exige discernimento (v. 7): Precisamos entender que Deus quer que 
usemos todo o potencial da unção que Ele derramou sobre nossas vidas, quando aceitamos Jesus como nosso 
Senhor e Salvador. Se recebemos do Senhor a graça, precisamos agir, aproveitando cada oportunidade com 
sabedoria e discernimento. Deus está levantando um exército (Ef. 5:15-17, Gl. 6:9-10). Deus pedirá conta, tanto 
da unção derramada, quanto das oportunidades perdidas. Fomos convocados para fazer diferença! 

Você lembra de alguma situação em que Deus te usou para cuidar de alguém ou usou alguém para 
cuidar de você? Compartilhe. 

2) Deus confirma a unção e a liderança sobre a nossa vida (vv. 20-21): Nestes versículos, apesar de 
Samuel e Saul saberem que Saul já tinha sido ungido, Deus mandou Samuel fazer um sorteio para revelar que 
Saul era o escolhido do Senhor entre as tribos de Israel para ser rei. Deus usa pessoas e situações para revelar 
a unção e missão. Não fuja do propósito de Deus! 

Como é possível entender e que fomos escolhidos para determinada missão? 

3) A unção de Deus exige que nos apresentemos (vv. 22-23): ao ver pessoas salvas por Jesus, que Ele 
transformou, colocou marcas da graça em sua vida, alguns escolhidos permanecem duros de coração, ainda 
continuam escondidos em meio às bagagens. Saul havia recebido várias confirmações da unção de Deus 
através de mudanças em sua vida, mas quando seu nome foi revelado ele desejou permanecer escondido. 
Devemos buscar primeiro o Reino de Deus e Sua justiça, crendo na Sua soberania. O tempo da oportunidade é 
agora! 

Quais desculpas você tem usado para, assim como Saul, se esconder em meio às bagagens? 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://bit.ly/2WE18Rh
https://www.youtube.com/watch?v=DfFoa7OZGvk
https://www.youtube.com/watch?v=c5U6FDoaCvQ
https://bible.com/bible/1840/1SA.10
https://bible.com/bible/1840/1SA.10.7
https://bible.com/bible/1840/EPH.5.15-17
https://bible.com/bible/1840/GAL.6.9-10
https://bible.com/bible/1840/1SA.10.20-21
https://bible.com/bible/1840/1SA.10.22-23


   

 

 

   
 

Que o Senhor possa nos encorajar e nos dar discernimento para agir quando as oportunidades diárias 

surgirem. Amém! 

 

CAMPANHA 21 DIAS DE ORAÇÃO POR MISSÕES 
Neste mês de setembro, estaremos com nossa igreja na Campanha de 21 dias de oração por Missões. Serão 21 dias 

contínuos e ininterruptos de oração por causas missionárias específicas. SEMANA 2 - MISSÕES NO BRASIL Nesta 

segunda semana da nossa campanha de 21 dias, o motivo macro de oração é por Missões Nacionais. Esteja 

intercedendo diariamente com sua célula por estes 7 pedidos: DIA 1 - José Wagner e Josiele Viveiros 

(Heliópolis/Bahia): Por nossas vidas para que o Senhor continue nos capacitando e para que o Senhor nos conceda 

estratégias para que venhamos alcançar mais vidas nesse lugar. DIA 2 - Carlos Eustáquio Caetano (Cipó/Bahia): para 

que as crianças atendidas no projeto Conexão Sertão e suas famílias conheçam a Jesus Cristo. DIA 3 - Pr. Moura e 

Luciana (Cipó/Bahia): Pelas crianças e adolescentes do projeto Conexão Sertão. DIA 4 - Vitalii 

(Prudentópolis/Paraná): para que Deus levante novos líderes naquele lugar. DIA 5 - Werner Seitz (Povo indígena 

Xerente no Tocantins): Terminar a tradução do AT para a língua Xerente, revisar o NT e entregar a Bíblia completa 

até 2036. DIA 6 - Carlos Eustáquio Caetano (Cipó/Bahia): Como estamos longe de casa, gostaria que orassem por 

nossos familiares, pois muitos ainda não se renderam a Jesus. DIA 7 - Werner Seitz (Povo indígena Xerente no 

Tocantins): Sabedoria na educação e instrução de seus filhos Davi e Elisa. Que temam a Deus e sejam bênção neste 

mundo. 


