
 

   

 

 

 

Dia 06 de Novembro de 2021 

Líder: Essa é para você! Nada é melhor 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O que é melhor do que o nosso Deus? Para José, ele era melhor do que os prazeres da carne¹. Para Moisés, 
ele era melhor do que as riquezas do mundo². Para Paulo, era melhor do que a vida³. Como disse Deus 
pelos escritos do profeta Isaías: “A quem me comparareis?”⁴ Não há algo ou alguém tão grande, glorioso, 
majestoso, forte, belo, bom ou fiel quanto o Senhor. Somente Deus é todo amor, todo justiça, o único eterno. 
O apóstolo dos sofrimentos nos inspira ao escrever: “Mais do que isso, considero tudo como perda, 
comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas 
as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo… Quero conhecer Cristo, o poder da sua 
ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte…”⁵ Nele, e somente 
nele, em Jesus Cristo, o nosso Deus, você, ó alma sedenta, encontrará a Água da Vida, que sacia o seu ser 
para sempre e sem fim. “Com quem vocês compararão Deus?” - Isaías 40.18 (NVI) 

Referências: Gênesis 39.9 (1); Hebreus 11.24-26 (2); Filipenses 1.23 (3); Isaías 40.25 (4); Filipenses 3.8,10 
(5). Extraído de: @cevangelho 

 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

We are One 2022 - Conferência de 25/02 a 01/03 de 2022, acesse e inscreva-se: bit.ly/conf-weareone22  

Curso de Noivos - De 21/11 à 12/12/2021. Investimento: R$ 100,00. Informações: noivos@pibcuritiba.org.br 

Inscrição: https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/noivos2sem2021  

One Experience - Dia 07 de Dezembro (terça-feira), lançamento das novas canções do One Ministério 

Music (YouTube / Spotify). Você não pode perder! Inscrições: https://pibcuritiba.org.br/agendamento/ 

Culto Especial de Batismos - O No dia 20 de Novembro, nos dois cultos. Informações: 41 99235-5696 

 

Quebrando o Iceberg! Voa, Não voa... 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Convide todos os integrantes da célula para participar da dinâmica. Peça para todos ficarem em pé e 
explique que você irá falar nome de animais e, caso o animal mencionado voe todos devem erguer os braços 
e permanecer de pé. Se o animal não voa todos devem se agachar. Algumas opções: cachorro, passarinho, 
peixe, urubu, gato, vaca, borboleta, pato, cobra, avestruz, tucano, "BESOURO". Deixe o besouro por último 
porque vamos usar esse inseto para explicar o fenômeno que o pastor Michel usou no culto de sábado. Ele 
pediu para um som ser reproduzido e perguntou se alguém sabia que som era aquele, pois mesmo com as 
evidências físicas de que um besouro não consegue voar, alguns conseguem esse “fenômeno raro”.  

Então comente que assim como o pastor Michel falou no sábado, através dos recursos sobrenaturais que 
recebemos do Pai, através do nosso relacionamento com Deus, pessoas improváveis podem sim voar como 
águias. Finalize com o versículo: Isaías 40:31. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vida aos Sepulcros | Gabriela Rocha feat. Elevation Worship (YouTube / Spotify) 

Quem Dizes Que Eu Sou | Hillsong (YouTube / Spotify) 

Vitorioso És | Gabriel Guedes (YouTube / Spotify) 

https://www.instagram.com/p/CV793ZFrRMr/
https://bit.ly/Abra-a-Porta
https://bit.ly/Abra-a-Porta
mailto:noivos@pibcuritiba.org.br
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/noivos2sem2021
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvLNP2X8caCBkmhW53WyzV4zL5Q3wyBHN
https://open.spotify.com/artist/3viFFMm1QERAYX9iOOrpEd
https://pibcuritiba.org.br/agendamento/
https://api.whatsapp.com/send?phone=+554192355696
https://bible.com/bible/1840/isa.40.31
https://www.youtube.com/watch?v=cegHLh3Xbl8
https://open.spotify.com/track/6oq4dspH3sjmAWm3QaViSW?si=0da010fe362e4fed
https://www.youtube.com/watch?v=2CeP-CutFiM
https://open.spotify.com/track/0XCJhazlavQEh6gK4UjO3t?si=690dfd0fdd044a6f
https://www.youtube.com/watch?v=k7tGP-vidwc
https://open.spotify.com/track/0wFSztnpnNA6dEL5tsOPZb?si=3fdeaf91c2634a80


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Besouros também podem voar | Série: O vôo da águia | Pr. Michel Piragine | Isaías 40 

Besouro é um animal improvável e que pelas leis da física (de acordo com a sua aerodinâmica) 
não poderia voar. Mas até com um animal tão pequeno Deus revela o seu poder.  
Muitas vezes nos sentimos desvalorizados (improváveis), mas Deus deixa claro que Ele honra 
quem o busca, e é fiel a quem tem compromisso com sua palavra. Deus nos diz que somente Ele 
“Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de 
príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e ele 
firmou o mundo sobre elas.” (1 Sm 2:8). Um dos piores problemas da humanidade é a perspectiva 
errada que temos de quem é Deus. Se não o conhecemos e sabemos o que ele pode realizar, 
nossa perspectiva de fé será comprometida. 

1) O problema da perspectiva (v.12): muitas vezes ficamos cansados porque enxergamos as 
coisas do ponto de vista da nossa humanidade. Mas quando a grandeza de Deus é revelada a nós 
e começamos a adorar o Senhor passamos a olhar as coisas na perspectiva da fé. Neste contexto 
aprendemos que o tamanho, as medidas e proporção das coisas em Deus são muito menores 
daquilo que imaginamos em nossa mente. O vôo da águia representa exatamente isso, é como se 
pegássemos uma carona no vento do espírito, e através desta carona conseguíssemos perceber 
que nada é difícil demais para o nosso Deus (Jeremias 32:27). Quando adoramos e exaltamos ao 
Senhor, mesmo em nossos momentos de conflito, a glória e a grandeza dele se manifestam em 
nós. A vida fica mais leve, as coisas se tornam possíveis. 

Como você tem sido desafiado por Deus em sua caminhada de fé? Compartilhe. 

Em que área de sua vida precisa “da carona do espírito” e por quê? Compartilhe. 

2) O problema da oposição (v.7): muitas vezes nos cansamos e ficamos fadigados porque 
esquecemos quem luta por nós. Perdemos o sono e gastamos nossas energias em lutas que não 
são nossas. Oposição pessoal (vinda de um grupo de pessoas), Sistêmica (os sistemas 
mundanos tentando nos controlar) ou Espiritual (v.26 nos fala sobre os exércitos de Deus). 

Muitas vezes vivemos problemas em nossas vidas por estarmos lutando contra Deus. Por estar em 
oposição aos projetos dele para nós. Mas quando entendemos seus projetos, entendemos que 
fazemos parte do seu exército e através das nossas decisões ele revela sua glória através das 
nossas vidas. 

Em que área você tem enfrentado oposições? 

Onde você tem buscado fortalecimento para as batalhas da vida? 

O que você pode fazer para participar daquilo que Deus tem feito? 
 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai, hoje nós queremos apresentar as nossas dificuldades ao Senhor, desejando receber um 

renovo que vem direto do teu Espírito Santo e nos faz acreditar que mesmo nas situações e nos 

planos que são mais improváveis aos olhos humanos, o Senhor faz com que a nossa fé seja firmada 

na rocha, que é o Senhor. Em nome de Jesus! Amém. 

https://bible.com/bible/1840/isa.40.NAA
https://bible.com/bible/1840/1SA.2.8
https://bible.com/bible/1840/isa.40.12.NAA
https://my.bible.com/bible/1840/JER.32.27
https://bible.com/bible/1840/isa.40.7.NAA
https://bible.com/bible/1840/isa.40.26

