
 

   

 

 

 

Dia 28 de Maio de 2022 

 
Líder: Essa é para você! DEUS OUVE TUDO – Pão Diário 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

As Escrituras deixam claro que Deus nunca deixa de ouvir Seu povo fiel. Em 1 Reis 18, Elias demonstrou o 
notável contraste entre o deus pagão Baal e Deus Jeová. Em um confronto para demonstrar quem era o 
verdadeiro Deus, depois que os profetas de Baal haviam orado por horas, Elias provocou-os: “Vocês 
precisam gritar mais alto […] Sem dúvida ele é um deus! Talvez esteja meditando ou ocupado em outro 
lugar ou quem sabe viajando, ou dormindo e precise ser acordado” (v.27)! Então Elias orou para que Jeová 
respondesse, para que o Seu povo voltasse à fé, e o poder de Deus foi claramente demonstrado. 

Embora nossas orações nem sempre sejam respondidas imediatamente como foi com Elias, podemos ter 
certeza de que Deus as ouve (Salmo 34:17). A Bíblia ensina que Ele aprecia tanto as nossas orações que 
as guarda diante dele em “taças de ouro”, como incenso precioso (Apocalipse 5:8). Deus responderá a cada 
oração em Sua própria sabedoria e maneira perfeitas. Não há cartas perdidas no Céu. 

 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Teu Fluir - One Ministério Music: Ouça e ajude a divulgar em todas as plataformas digitais Teu Fluir, 

gravado ao vivo no One Experience, o vídeo está disponível no canal do @oneministerio! 

 

Curso de noivos: Última turma de 2022 - Inscrições: https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/noivos  

 
Ministério de oração: Venha servir no Ministério de oração, mais informações em 

https://pibcuritiba.org.br/min-oracao/  

 

Quebrando o Iceberg! Conhecendo melhor os irmãos! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Para essa dinâmica, serão necessários papel e caneta. 
 
Distribua um pedaço de papel e uma caneta para cada presente na célula. Peça para que cada um escreva 
algo para o colega ao lado fazer. É bem provável que sejam escritos muitos micos. Logo, chega a surpresa. 
 
Cada um deve fazer o que escreveu para o colega ao lado fazer. 
 
Conclusão: Essa brincadeira tem como função revelar que sempre devemos desejar o bem para as pessoas 
que estão a nossa volta. 

 
Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Teu Fluir – One Ministério Music 
Jesus, filho de Deus – Fernandinho  
 

https://www.instagram.com/oneministeriomusic/
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/noivos
https://pibcuritiba.org.br/min-oracao/
https://www.youtube.com/watch?v=C4wantcfLZ0
https://www.youtube.com/watch?v=JKM0dSAtl-E


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Novo, à moda antiga – Culto ao Senhor I Pr Michel II Samuel 6:1-8 (NVI) 
 
No antigo testamento, Deus ensinou ao seu povo uma série de métodos e tarefas que deveriam ser 
realizadas durante a adoração e prestação de culto a Ele, inclusive, como manusear a arca da aliança, 
objeto que simbolizava a presença de Deus. Após a arca ter sido roubada pelo povo filisteu e depois 
devolvida, a arca permaneceu em Quiriate-Jearim, na casa de Abinadabe, então Davi decidiu trazê-la para 
Jerusalém. Embora sua intenção fosse muito boa, não seguiu as ordenanças que o Senhor havia instruído 
sobre como manuseá-la, o que acarretou um triste acontecimento. Tomando como exemplo essa história, 
veremos alguns erros, que assim como Davi, cometemos na nossa prestação de culto ao Senhor. 
 
1) Falta de preparação (v.6): Deus havia instruído que os responsáveis por carregar a arca eram os levitas, 

eles deveriam colocar bastões nas argolas que existiam ao lado da arca para move-la, porém Davi e os que 
estavam levando a arca de Quiriate-Jearim para Jerusalém, colocaram a arca em uma carroça, puxada por 
bois. Durante o percurso, os bois acabaram tropeçando e, em um reflexo para evitar que a arca caísse, Uzá 
toca na arca e acaba morrendo, tanto por falta de preparação como por falta de entendimento sobre o que 
eles estavam levando.  
 
Você tem um momento de preparação para o culto? Compartilhe! 
 
2) A glória roubada (I Samuel 5): A arca havia sido roubada pelos filisteus e foi colocada diante de Dagom, 

o ídolo filisteu. Quando o sacerdote filisteu chegou ao templo no dia seguinte, o seu ídolo estava prostrado 
diante da arca e no dia seguinte as mãos e a cabeça do ídolo haviam sido cortadas. Deus havia manifestado 
o Seu poder naquele lugar para que os filisteus percebessem que a glória só pode ser dada a Ele. Deus não 
divide a glória Dele com ninguém!  
 
3) A falta de zelo e devoção (v.7): A arca permaneceu na casa de Aminadabe por bastante tempo, Uzá, 

seu filho, teoricamente sabia o que era a arca, mas mesmo assim, a tocou mostrando não só a falta de 
conhecimento por parte dele, mas a falta de zelo e reverência por parte de todo o povo sobre o que Deus 
os tinha instruído. Muitas vezes nos acostumamos em estar no culto e acabamos transformando em um 
momento de entretenimento, um momento para encontrar amigos, mas acabamos esquecendo que o culto 
verdadeiro deve ser dado ao Senhor com reverência, temor ao Senhor. 
 
Como está o seu culto ao Senhor? 

 
Por fim, Davi volta a querer levar a arca para Jerusalém, mas da forma correta conforme o que Deus tinha 

instruído. Ele fica tão feliz, que dança na presença de Deus. Mical, sua esposa, o observa da janela e reprova 

o que ele está fazendo. Às vezes, a nossa devoção pode ser mal interpretada também, mas não vamos nos 

deixar influenciar pelos que olham “da janela”.  

  

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor Jesus, nos ajuda a te adorar em espírito e verdade, nos ajuda a prestar um culto de maneira que te 

exalte e glorifique. Nos ensina a estarmos preparados, a dar glória somente a Ti e ter um coração zeloso ao 

Te cultuar. Que em Ti esteja a nossa devoção, que o Senhor receba o melhor que possamos oferecer 

sempre, tudo que somos é Teu. Seja louvado sempre, assim eu oro, amém. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/5

