
 

   

 

 

 

Dia 19 de Março de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Escola no Deserto. 
 
Não é difícil acreditar que foi Deus mesmo quem comoveu o coração de Moisés quando este viu os 

sofrimentos do povo de Israel. A sensibilidade ao espiritual, transmitida pelos seus pais, não se perdeu 

durante os anos na corte de Faraó. Entretanto, ele não havia aprendido uma importante lição: os planos de 

Deus não podem ser implementados segundo os métodos humanos, conforme diz a epístola de Tiago: “…a 

ira do homem não produz a justiça de Deus” (1:20). Para que Moisés pudesse aprender essa lição valiosa 

foi necessário que passasse pela escola do deserto. Havia nele confiança demais em sua própria força, o 

que o desqualificava para servir aos propósitos do Senhor. Deus teria de trabalhar profundamente em sua 

vida. Ali, no deserto, passou longos anos. O fervor e o zelo que o levaram a assassinar um homem, 

lentamente se dissiparam, deixando em seu lugar a vida calma e simples de um pastor de ovelhas. Quando 

todos os anelos e sonhos desapareceram do seu mundo interior, Deus o visitou e lhe deu a missão de 

libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Todo líder deve aprender esta lição. Deus não precisa dos 

nossos planos, nossas habilidades, nem dos nossos esforços. Não necessita sequer do nosso zelo, como 

o apóstolo Pedro teve que descobrir. Ele espera, apenas, que nos coloquemos em Suas mãos para nos 

conduzir e mostrar as atitudes e o comportamento que espera de nós. Esta entrega é muito custosa ao ser 

humano, porque temos nossas próprias ideias sobre a melhor maneira de agradar a Deus. (Christopher 

Shaw, mestre e doutor em missões do Seminário Teológico Fuller em Los Angeles. 

https://paodiario.org/blog/a-escola-do-deserto/) 

 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Ação Evangelística: dia 16 de abril, sábado de páscoa, na Congregação do Osternak. As inscrições estão 

no link: https://online.pibcuritiba.org.br/acao-de-pascoa-missoes. 

 

One Vida Vitoriosa – Um retiro para uma revisão da sua vida. Ocorrerá entre os dias 8 e 10 de Abril, link 

para inscrição: Contribua. Sistema de Dízimos e Ofertas da PIB Curitiba.  

 

Quebrando o Iceberg! Juntos somos mais fortes! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Objetivo: Permitir que os participantes percebam a importância da união. Quanto estamos juntos, ficamos 
menos suscetíveis aos ataques do inimigo! 
Material: Dois pacotes de palitos para espetinho de churrasco. 
Como fazer:  Separe dois pacotes de palitos de churrasco e distribua um palito para cada membro da célula. 
Agrupe os demais palitos com um elástico se certificando de que eles estão bem firmes e unidos. O líder 
deve entregar esses palitos agrupados para uma pessoa aparentemente forte. Então peça que todos os 
membros quebrem o palito. Eles se quebrarão com facilidade. Agora peça que a pessoa que ficou com o 
restante dos palitos tente quebra-los. Será impossível! Pois por mais que haja fortes pressões externas, 
quando estamos juntos, unidos, as forças de fora podem tentar nos quebrar, mas a força que vem um dos 
outros nos impede de quebrar. Cada um dos palitos é um membro. E o elástico que nos une é Jesus Cristo. 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Me Ama – Ana Paula Valadão 
Canção do Apocalipse – Diante do Trono 

https://paodiario.org/blog/a-escola-do-deserto/
https://online.pibcuritiba.org.br/acao-de-pascoa-missoes
https://contribua.pibcuritiba.org.br/produtos/paginaproduto/436
https://www.letras.mus.br/ana-paula-valadao/me-ama/
https://www.letras.mus.br/diante-do-trono/1708842/


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Série: Guerra Invisível I Campo de Batalha I Pr Michel Piragine I Efésios 6.10-12 
 
Estamos em guerra! E para que haja sucesso na luta contra ataques do adversário é necessário conhecer 
não apenas as estratégias do oponente, mas também o terreno onde as lutas espirituais acontecem. Há 
pessoas que estão perdendo a guerra por desconhecerem o território do combate. Vamos conhecer e 
aprender mais sobre os Campos de Batalha do inimigo da nossa alma. 
 
1º Território: Tempo da dominação do mal I Romanos 12:2 A palavra de Deus nos indica que não 
devemos nos amoldar aos padrões deste tempo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. 
A representação do “tempo” era associada a uma divindade grega denominada Aion. O apóstolo Paulo alerta 
que o ‘deus desse tempo’ - representado por Aion - estava cegando o entendimento das pessoas.(2Corintios 
4:4). Contudo, Jesus já nos libertou do tempo da dominação de Aion. Ele já nos libertou do tempo da 
dominação do mal. Por meio do sacrifício de Cristo, estamos livres das cicatrizes da dominação do inimigo! 
Aion está derrotado. Está consumado! 
 
Quais são as marcas da dominação do mal que ainda te aprisionam?  
 
2º Território: Sistema de valores do mal I João 15:19  O território inimigo também adentra o campo das 
ideias, embrenha-se no sistema de pensamento que influencia o modo de as pessoas pensarem. Satanás 
estabelece um forte sistema de domínio do pensamento que nos afasta dos caminhos de Deus. Porém, 
Jesus apresenta uma nova perspectiva de valores que nos liberta da corrente de pensamento do mundo, 
pautada na força que vem do Senhor e no conhecimento das escrituras. Sejamos uma força de resistência 
no curso do rio das ideias deste mundo! 
 
Testemunhe sobre uma pressão cultural que você precisou resistir. 
 
3º Território: Mundo Tenebroso I Efésios 5:8-10 A dominação do poder das trevas é um campo de batalha 
tenebroso que foi trazido à luz pelo sacrifício de Cristo. Estávamos mortos em nossos pecados, mas Jesus 
nos deu vida. Fomos despertados do reino das trevas (Colossenses 1:13) e eleitos povo exclusivo de Deus 
para anunciar as Suas grandezas (1Pedro 2:9). Porém, é preciso ter cuidado para que não sejamos 

cumplices das ordens das trevas, evitando pontos ocultos da nossa vida e levando-os à luz.  
 
Pense e reflita: quais atitudes ocultas você tem cultivado na sua caminhada cristã? 
De que maneira você pode trazer esse pecado à luz? 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Querido Deus, somos gratos por todo amor e cuidado que o Senhor tem tido com nossos irmãos. Peço que, 

em sua infinita bondade, o Senhor traga à luz aquilo que ofusca os teus caminhos. Que o Senhor nos oriente 

e jamais permita que nos desviemos do teu caminho. Que meus irmãos possam desfrutar da boa, perfeita e 

agradável vontade de Deus em suas vidas. Peço que o Senhor nos dê força para aguentar as pressões 

culturais deste mundo e nos ajude a superar as marcas da dominação do mal que ainda nos aprisionam. 

Esta é a oração que fazemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amem! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/busca?q=efesios+6%3A12
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/12
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/4
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/4
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/15
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/5
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/cl/1
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1pe/2

