
ASSUNT

Objetivo do encontro: Entender que 
proporciona, numa guerra velada e perigosa travada dentro de cada um de nós
Para o líder:Minha oração é que Deus 
ondas a tratar a alma cansada, honrando o Senhor acima de tudo
Aviso: Sua célula precisa participar das ações sociais da ABASC! Precisamos de do
roupas que podem ser entregues presencialmente na recepção da PIB. As doações das Cestas Básicas podem 
ser colocadas nos envelopes de ofertas ou por meio do Pix 75051458000179, com o comprovante encaminhado 
pelo e-mail contribuicao@pibcuritiba.org.br com o título: Doação para ABASC.

10 MINUTOS - QUEBRA GELO. Dê
começando por você, conte alguma coisa 
assim sucessivamente… 

 
20 MINUTOS 

1. (162) Bem Aventurado - Aline Barros (Letra). 
2. Leia o Salmo 39. O que mais chamou a tua atenção e porqu
3. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação
4. (162) DOCE NOME - Vencedores por CRISTO 

Batalhas nos Vales
 

INTRODUÇÃO:Nesse Salmo o salmista deixa uma pergunta: P
perturbas dentro de mim? Ele faz então um auto
revelam o seu conflito interior: As lágrimas são o seu alimento
outro abismo, ondas e vagalhões (v.7).
nos tornar vitoriosos nas batalhas que enfrentamos nos vales:
 
I. INSTRUIR A ALMA: Se manifesta de três maneiras distintas: 1. Ensinar a alma
Deus; 2. Pregar para a alma onde ele
músicas são orações e declarações de fé
O que significa instruir a alma no meio de uma luta no vale da sombra de morte
 

II. CANALIZAR O DESESPERO.O salmista transforma desespero em busca por Deus. 

corça desesperada por água. 

 

ASSUNTO DA SEMANA:BATALHAS NOS VALES
Curitiba, 11 de Setembro de 2022.  

 
Entender que o Senhor é também Deus dos vales, sobretudo dos vales escuros quevida 

uma guerra velada e perigosa travada dentro de cada um de nós. 
Deus se manifeste a você e que vença as batalhas

, honrando o Senhor acima de tudo. 
Sua célula precisa participar das ações sociais da ABASC! Precisamos de do

roupas que podem ser entregues presencialmente na recepção da PIB. As doações das Cestas Básicas podem 
ser colocadas nos envelopes de ofertas ou por meio do Pix 75051458000179, com o comprovante encaminhado 

o@pibcuritiba.org.br com o título: Doação para ABASC. 

ê uma bala para cada um que chegar. Peça para que sentem em 
você, conte alguma coisa boa, algo doce que Deus já fez. Em seguida,

Aline Barros (Letra). - YouTube 
que mais chamou a tua atenção e porquê? 
frases de agradecimento e exaltação pelas bênçãos da semana.

Vencedores por CRISTO - Letra - YouTube 

RESUMO DA MENSAGEM 
Batalhas nos Vales - Salmo 42. Pastor Michel Ferreira Piragine

Nesse Salmo o salmista deixa uma pergunta: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te 
faz então um auto-retrato da alma abatida e apresenta uma série de imagens que 
As lágrimas são o seu alimento (v.3); veneno para os ossos

ondas e vagalhões (v.7). Neste salmo a Bíblia nos apresenta alguns exercícios de fé capazes de 
que enfrentamos nos vales: 

e manifesta de três maneiras distintas: 1. Ensinar a alma
onde ele passa a confronta-la com a verdade; 3. Cantar para a alma

músicas são orações e declarações de fé que curam e fortalecem.  
no meio de uma luta no vale da sombra de morte?

O salmista transforma desespero em busca por Deus. 

BATALHAS NOS VALES. 

é também Deus dos vales, sobretudo dos vales escuros quevida 

e que vença as batalhas ao passar pelos vales, pelas 

Sua célula precisa participar das ações sociais da ABASC! Precisamos de doações de Cestas Básicas e 
roupas que podem ser entregues presencialmente na recepção da PIB. As doações das Cestas Básicas podem 
ser colocadas nos envelopes de ofertas ou por meio do Pix 75051458000179, com o comprovante encaminhado 

eça para que sentem em círculo e, 
Em seguida, abra a bala e chupe. E 

pelas bênçãos da semana. 

Piragine. 

or que estás abatida, ó minha alma? Por que te 
retrato da alma abatida e apresenta uma série de imagens que 

(v.3); veneno para os ossos (v.10); abismo chama 
Neste salmo a Bíblia nos apresenta alguns exercícios de fé capazes de 

e manifesta de três maneiras distintas: 1. Ensinar a alma o prazer da presença de 
3. Cantar para a alma, pois as nossas 

? 

O salmista transforma desespero em busca por Deus. Ilustra com a imagem da 



Como, a partir desse entendimento, você pode no seu tempo de oração canalizar seu desespero para 
Deus? Dê um testemunho de uma situação em que você entendeu e colocou esse princípio em prática e 
como isso fez toda a diferença. 

 
III. PALAVRAS AO VENTO. Ele pergunta porque Deus esqueceu dele? Sentimentos não filtrados. Dores da 
alma que não sabe como compreender(Jó 6:26). São palavras sem sentido. Deixe o vento levar embora. Por outro 
lado, jogue fora o lixo dos seus sentimentos não filtrados. Deus não considera as palavras jogadas ao vento, ele 
trata o nosso coração. 
Como você se sente, quando em oração vomita tudo que há de lixo em você? Como você acha que Deus 
recebe isso? Você tem um testemunho para dar? 

 
IV. PROCURAR A FACE DE DEUS ESCONDIDA NO SOFRIMENTO. Deus se revela no sofrimento e podemos 
encontrar a sua face diante das circunstâncias difíceis, pois a sua palavra vai dizer que devemos ter alegria 
quando passamos por tribulação. Temos como exemplo a cruz de Cristo, o sofrimento de Estevão que vê a face 
de Deus e a morte da esposa de Jacó que vê em Benjamim o filho da esperança.  
Para onde você tem olhado nos vales escuros? Você está se envenenando? O que fazer para encontrar a 
face de Deus no meio da dor? 

 
V. LEMBRANÇAS REPARADORAS. Existem lembranças que nos fazem bem: elas na verdade são 
reparadoras. Precisamos lembrar as promessas de Deus, aquilo que Ele já fez (Lm 3:21). Procurar nas memórias 
e lembrar como Deus interveio no passado. Hoje eu gostaria de te convidar para buscar a Deus desta forma nas 
batalhas que enfrentamos nos vales.  
Quais são suas histórias? Onde, nas suas lembranças e memóriasvocê consegue acionar aquilo que te faz 
bem? 

 
CONCLUSÃO. Os vales, as lembranças reparadoras nos ajudam ir adiante. Essas lembranças ajudam pelas 
ondas, pelos rios, que não te submergirão, pelo fogo e vales escuros da vida. Deus é o Deus das montanhas e dos 
vales. Ele vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Tudo isso no traz uma disposição de fé que nos faz vencer. Por 
vezes a força acaba,por vezes os pensamentos confusos se instalam na nossa mente, por vezes perdemos a 
esperança e não achamos o caminho e somos embrulhados pelas ondas. Nosso Deus é das montanhas e dos 
vales. 
CHECAGEM: O que Deus falou contigo hoje? Você tem procuradovencer o inimigo das nossas almas que tenta 
minar a nossa fé? Você procura acionar a memória e ver o poder da fé te erguendo, te levantando mais uma vez? 
Você tem alimentado as suas dores com as lágrimas? Os seus questionamentos tem envenenado os seus ossos?  

 
Somos mensageiros do evangelho quando nossas atitudes e ações remetem à nossa fé em Jesus. 
Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como está o 
planejamento da sua célula nas ações que envolvem o seu crescimento? 
A Conferência Missionar está chegando! Será nos dias 23, 24 e 25 de Setembro!  Terão cultos, 
oficinas e vivências missionárias, treinamento de evangelismo e muito mais. Chame sua célula e 
participe! Informações em missionar.com.br 

 
Orem pelos doentes da igreja e de sua célula. Orem pelos cristãos envolvidos na guerra da Ucrânia e pelas 
eleições que irão ocorrer no Brasil. Oremos pelo crescimento de todas as células de nossa igreja. Vigiem e orem! 
 


