
 

   

 

 

 

Dia 19 de Fevereiro de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Com Jesus você nunca estará sozinho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

“E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.” (Mateus 28: 20) 

Que promessa maravilhosa!  

Ter a certeza de que o Senhor está conosco não importando aonde formos, e qual dia de nossas vidas 
estejamos vivendo, sejam eles bons ou maus.  

Através de nossas orações podemos buscar Jesus, recebendo o consolo, com a convicção de que não 
estamos sozinhos.  

Louve e busque a Deus a todo tempo, pois Ele te ouve e te ama! 
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Mochila Solidária – ABASC – Se você tem uma mochila em bom estado, pode fazer a diferença na vida 

de crianças, adolescentes e jovens! A meta é arrecadar mais de 1000 mochilas solidárias. Para ajudar, deixe 

a mochila na recepção da igreja com um kit de higiene ou kit escolar.  

ABASC no Parolin – Seja um voluntário nas diversas áreas disponíveis: balé, artes marciais, artesanato, 

reforço escolar, aulas de violão, de futebol. Para se inscrever, acesse: pibcuritiba.org.br/servir  

Conferência “Mais Fortes do que Nunca” – De 25 de fevereiro a 01 de março. Para se inscrever, acesse 

https://pibcuritiba.org.br/, para mais informações, acesse as redes sociais do ONE. 

Viagem Missionária Sertão da Bahia – Vagas limitadas para viagem missionário que ocorrerá de 13 a 21 

de março. Informações: missoes@pibcuritiba.org.br ou (41) 98442-6178. 
 

Quebrando o Iceberg! Brecha 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Reúna os membros da célula em dupla, e distribua um pedaço de papel por dupla, orientando que cada um 
tente puxar o papel para o seu lado. O intuito é ver que a folha não rasga facilmente. Depois disso, peça 
para que façam um pequeno corte no canto do papel e tentem puxar novamente, agora será bem fácil rasgar 
a folha. 
 
A ideia é ver como é fácil dividir uma conexão quando existe uma brecha. 
 
Ver vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=yyLz7CWpL5U  
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Rei do meu coração – Be One Music 
 
Vitorioso És – Gabriel Guedes 
 
Ele vem pra te salvar – Adhemar de Campos 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/28
https://online.pibcuritiba.org.br/integracao_servir-apelo-pr-paschoal
https://pibcuritiba.org.br/
mailto:missoes@pibcuritiba.org.br
https://www.youtube.com/watch?v=yyLz7CWpL5U
https://www.youtube.com/watch?v=d-jK3T1eaec
https://www.youtube.com/watch?v=k7tGP-vidwc
https://www.youtube.com/watch?v=7_84klayCqg


 

   

 

 

 

 
O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Serviço de Inteligência do céu | Pr Michel Piragine | Efésios 6:10 e 11 (NVI) 

 

A palavra de Deus nos orienta que precisamos estar atentos, pois estamos em meio a batalhas espirituais, 
embora não as vejamos, elas acontecem a todo instante. Para que saibamos como vencer essas batalhas, 
Deus nos revela algumas formas de como o inimigo age.  

Nessa passagem de Efésios, Paulo adverte que devemos nos fortalecer no Senhor e na força do Seu poder, 
e nos convida a colocar a armadura de Deus para que possamos resistir as ciladas do diabo. As ciladas são 
métodos, truques ou armadilhas utilizadas para enganar e prender algo. Veremos duas ciladas que o inimigo 
costuma utilizar:  

 

1) O laço do passarinheiro (Sl 91:3): Esse tipo de armadilha é feito com cordas e contém uma isca no 
meio de um laço, quando a “presa” pega a isca, acaba sendo capturada e fica difícil de se soltar. Muitas 
iscas colocadas pelo inimigo são conexões ou relacionamentos que acabam nos enlaçando em prisões 
espirituais, podemos citar algumas iscas: 
a. Adultério/julgo desigual (Ec 7:26 e I Co 6:16): Sansão caiu nessa armadilha, ao se relacionar com 

Dalila. Embora ele soubesse que estava sendo enganado por ela, continuou no relacionamento, o 
que acabou fazendo com que ele fosse preso pelos filisteus (Jz 16:21); 

b. Sociedades ou associações financeiras (I Tm 6:9 e 10; Pv 22:26 e 27): Às vezes esse laço pode ser 
a promessa de dinheiro fácil através de um negócio escuso, ou um empréstimo que ficará impossível 
de pagar; 

c. Relacionamentos tóxicos (PV 22:24 e 25, Sl 1:1, Pv 21:19 e I Pe 4:3): Pode ser uma amizade com 
escarnecedores (pessoas que zombam da vida alheia e não levam nada a sério), ou com pessoas 
rixosas, que sempre estão no meio de confusões, ou ainda, com pessoas que gostam de farra.  

Que consequências relacionamentos como estes podem trazer às nossas vidas? 

O que é necessário fazermos para Deus nos libertar de laços do inimigo? 

 
2) Dessensibilização (I Tm 4:2 e Ef 2:5): Outra cilada que o diabo arma é tentar deixar os nossos sentidos 

embotados ou nossa mente cauterizada através de pecados recorrentes. Aos poucos esses pecados 
vão tirando a nossa sensibilidade e tornam-se rotina, fazendo com que tenhamos uma morte espiritual, 
sem sentirmos mais o Espírito Santo e por consequência não nos levando ao arrependimento. 

     Que ferramentas podemos usar para combater a apatia espiritual? 

 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor Jesus, nos liberta de todas as ciladas do inimigo, de todas as relações que nos afastam de Ti, e 

nos ajuda a andar em novidade de vida e santidade. Não permita que estejamos dessensibilizados a Tua 

voz, mas que ouçamos o que o Senhor nos direciona a fazer. Nos dá discernimento para entender as 

ciladas que surgem as nossas vidas e nos dá forças em Ti, para resisti-las, fica sempre conosco. Amém. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/6
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/91
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ec/7
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/6
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jz/16
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1tm/6
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/22
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/22
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/1
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/21
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1pe/4
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1tm/4
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/2

