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ASSUNTO DA SEMANA: A Unção de um Líder 

Curitiba, 12 de setembro de 2021 

 
Objetivo do encontro: Aprender a vivenciar uma unção que gera ação. Mostrar que quando o 
Senhor nos unge, esta unção vem acompanhada de uma ordem que devemos seguir e obedecer 
para cumprir os propósitos do Senhor. 

Para o líder: O nosso tempo também pertence a Deus. Precisamos separar um tempo para leitura da 
Palavra e a oração. A comunhão diária com Deus nos renova, nos guarda de cair em tentações e nos 
dá força e sabedoria para prosseguir com nossas atividades do dia-a-dia. A leitura da Palavra e a 
oração nos aproxima de Deus, por isso que devemos reservar um tempo diário de comunhão com o 

Senhor.  

Quebra Gelo 

PERSONAGEM BÍBLICO 
Líder peça que cada participante da sua célula fale sobre um personagem bíblico que chama sua 
atenção pelas lutas enfrentadas e como ele obteve vitória. Pergunte se esse personagem tem 
semelhança com a sua vida. 
 

 
 
20 Minutos 

1. Louvor: Poder pra Salvar - https://www.youtube.com/watch?v=hU-rH7nNPI0  
2. Leiam Salmos 62 – Qual versículo mais chamou a tua atenção e porquê? 
3. Orações de Exaltação pelas bênçãos da semana. 
4. Louvor: Em Espírito em Verdade -  https://www.youtube.com/watch?v=MqSqRgQbNRU  

RESUMO DA MENSAGEM – A Unção de um Líder – 1 Samuel 10:7-23 

 Pr. Paschoal Piragine Jr. 

INTRODUÇÃO. Vimos que a unção, antes de tudo, é um recurso divino, dado aos líderes que ele 
escolhe para o exercício da missão que eles devem realizar. Aprendemos que toda unção para a 
missão é acompanhada de sinais que não apenas a testificam, mas também confirmam a missão. 
Hoje vamos ver que quando o Senhor nos unge esta unção vem acompanhada de uma ordem. 
III – A ORDEM QUE ENVOLVE TODA UNÇÃO (v. 7): Toda a unção derramada por Deus tem 
propósitos práticos, tudo o que Ele derrama sobre nós precisa ser utilizado para o avanço do seu 
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reino e o cumprimento do seu propósito na terra. Para este tempo precisamos: agir, servir, 
aproveitar cada oportunidade porque o Senhor está conosco. Ele tem derramado graça sobre você e 
certamente o Senhor também abrirá oportunidades para fazer o bem e conduzir pessoas a Jesus.  
 
Como você entende que uma pessoa é cheia da unção de Deus? Compartilhe com o grupo como 
você tem percebido as oportunidades de Deus para você ser benção na vida de alguém. Como você 
aprendeu a estar sensível às oportunidades? 
 
IV – DEUS CONFIRMA A LIDERANÇA DOS SEUS UNGIDOS (V. 20-21): Quando nos dispomos a servir, 
do jeito do Senhor, no lugar que Ele escolheu, Ele mesmo se encarrega de nos colocar na posição 
para qual nos ungiu.  E o Senhor revela tanto para a igreja quanto ao mundo, que fomos escolhidos, 
chamados e ungidos para a missão. Deus faz isso através dos nossos dons espirituais, do nosso amor 
para com as pessoas e da nossa paixão, que inquieta a nossa alma e de nossa disposição de servir. 
Deus já confirmou um tipo de liderança em tua vida? Você já identificou os seus dons espirituais? 
Poderia compartilhar quais seriam e como serve com eles na igreja e na sua célula?  
 
V – NÃO SE ESCONDA ATRÁS DA BAGAGEM (v. 20B-23): Todo o ungido e servo do Senhor não pode 
ser duro de coração. Saul havia recebido sinais de Deus muito claros, mas ao invés de se apresentar, 
ele escondeu-se atrás da bagagem do povo com a desculpa de não ter tempo, nem conhecimento, 
nem recursos e fé para enfrentar esse novo desafio. O que os outros irão pensar? Não adianta se 
esconder atrás da bagagem, porque Deus vai arrancá-lo de trás de qualquer esconderijo, pois Ele 
colocou marcas da graça em sua vida e não podem ficar escondidas.  
Compartilhe com o grupo se você tentou se esconder atrás da bagagem da sua vida e como Deus 
te trouxe para a missão que tinha determinado para você?   
 
CONCLUSÃO: Hoje o Senhor quer nos dizer que Ele te capacitou com a Sua graça para cumprir os 
Seus propósitos, porque os dias são maus e Ele está conosco todos os dias. O Senhor está 
convocando a sua igreja a fazer diferença: precisamos de discipuladores, líderes de células, 
voluntários para servirem.  
 
CHECAGEM: Como ungido, você está sensível a voz de Deus? Percebe o derramar da Sua unção em 
sua vida, ou só percebe essa unção na vida dos outros? Você entende o que é ser uma pessoa cheia 
da unção de Deus? Se a unção é importante na sua vida o que falta para você se dispor? 

 Há urgência que a verdade do evangelho seja proclamada. O Senhor está te mostrando 

oportunidades. Nesta semana ouse se lançar para cuidar de alguém, seja para apresentar Jesus ou 

para dar suporte por uma necessidade pela qual a pessoa está passando. Não se intimide! Deus está 

com você! 

Oremos pela igreja de Cristo, que o Evangelho seja luz e direção para todos os cristãos, que falsas 
doutrinas sejam afastadas das igrejas brasileiras, que o pecado não seja aceito.  
Oremos pelos doentes da nossa igreja, que haja cura e restauração.  
Oremos para que Deus conforte as famílias que perderam seus entes queridos.  
Oremos por todos os motivos de oração dos participantes da célula.  



[Digite aqui] 
 

Oremos pela nossa nação, que a liberdade e a justiça sejam restauradas e a Palavra de Deus 
continue sendo proclamada pelos defensores dos valores cristãos. Para que o Senhor dê ideias e 
oportunidades para cumprirmos o seu chamado. 
 
 

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.  

 


