
 

   

 

 

 

Dia 17 de Setembro de 2022 

 
Líder: Essa é para você! O poder da palavra de Deus 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Quando abrimos nossa Bíblia, não estamos apenas lendo um livro, estamos dando espaço para ouvir a voz 
de Deus através de Sua palavra, fortalecendo em nossos corações Suas promessas e tendo mais intimidade 
com o Senhor. 
 
A palavra de Deus é nosso guia quando estamos perdidos e aflitos, nosso consolo quando estamos tristes, 
e nossa luz nos momentos mais sombrios. Quão maravilhoso é ter um Deus em que podemos descansar, 
sabendo e confiando que Ele cuida dos detalhes! 
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Jantar Missionar: Participe do Jantar Missionar, no dia 22 de setembro às 20h, venha vivenciar e se deliciar 

com as comidas da cultura portuguesa. Venda do ingresso a partir desta semana em 

https://pibcuritiba.org.br/missoes-e-evangelismo/missionar/  

 

Missionar: 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 https://pibcuritiba.org.br/missoes-e-evangelismo/missionar/  

 

Retiro Vida Vitoriosa – É tempo de rever a vida – 21 a 23 de outubro. Inscrição e maiores informações 

em:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgtq5LGEQY0kWDCTHX-

kPFu9pgPmw58S0Fqkk2ZxCYDMHIjA/viewform  

 

Escola de oração – Dias 03, 10, 17 e 24 de outubro as 20;00 horas Inscrições abertas -  

https://pibcuritiba.org.br/2022/08/04/escola-de-oracao-2/ 

 

Quebrando o Iceberg! Você é alguém muito importante para Deus 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O líder deverá fazer algumas perguntas para que todos possam se conhecer melhor, exemplo: O que te faz 
feliz? Onde e como você quer estar daqui a 5, 10 e 20 anos? Quais são as suas principais conquistas até 
aqui? Qual legado você quer deixar para o mundo? 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
A ti oramos – Paulo Cesar Baruk 
 
Estrela da manhã - Eli Soares 
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O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 A visão da gloria Deus | Pr. Pedro Wallbach | Isaias 1:1-8 
 
Isaías teve uma visão a respeito de Judá, na qual ele vê Deus assentado em um trono de glória. 
Naquele tempo, o rei Uzias, um dos reis mais importantes que Israel já teve, havia falecido, e por ele ser 
visto para o povo como uma esperança, seu falecimento trouxe a incerteza do futuro e o sentimento de 
abandono. Na visão de Isaias a mensagem era clara: Deus em toda sua glória e majestade reina sobre seu 
povo e tudo está de baixo de Suas mãos. Vejamos três elementos de como a visão do Senhor muda a forma 
de como nós passamos a enxergar a vida: 
 
 
1) A visão gloriosa de Deus tira nossos olhos da terra: O rei Uzias trouxe a Israel paz, prosperidade e 
segurança, coisas que há muito tempo o povo do Senhor não via, e por esses motivos o povo passou a tê-
lo por esperança, ele representava a estabilidade e segurança e com sua morte, para o povo, o futuro de 
Israel passa a ser incerto. Da mesma maneira, em alguns momentos da nossa vida nós depositamos nossa 
confiança e segurança e “reis” que são terrenos e passageiros. Deus mostra a Isaias que Ele é o verdadeiro 
rei sobre Israel, Ele não é terreno, passageiro, mortal e fraco, Ele é digno de toda a nossa confiança. 
 
Como podemos identificar que estamos depositando nossa esperança em “reis”? 
 
Quais ou o que são os “reis” que você deposita sua confiança e segurança? Compartilhe. 
 
2) A visão gloriosa gera quebrantamento e confissão em nossas vidas:  Quando Isaías vê a glória do 
Senhor, ele cai de joelhos e com a boca ao chão. Quando entramos na Santa presença de Deus somos 
quebrantados, uma luz brilha em nós, podemos ver a santidade de Deus e isso gera constrangimento, 
nossas falhas e nossos pecados nos incomodam, e assim como o profeta, confessamos nossas iniquidades 
e a impureza no nosso coração.  
 
Como podemos ter uma vida de quebrantamento e confissão? 
 
Quando você busca a Deus, quais são os “ais de mim” que o Espírito Santo revela ao seu coração? 
  
3) A visão do Senhor precisa gerar transformação em nós: Assim que um anjo retira do altar uma brasa 
quente e toca-o nos lábios, Isaías tem seus pecados perdoados e ele é transformado. Um toque do Senhor 
é capaz de gerar o perdão em nossos corações, e a mudança do nosso querer, para que assim, sejamos 
transformados e regenerados. Ser um vaso novo nas mãos do oleiro! Permita-se ser tocado e transformado 
por Deus em um vaso para Sua a honra e glória. 
 
Em qual área da sua vida você permitiu o toque do Senhor e experimentou uma mudança de querer? 
Compartilhe. 
 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, que possamos ser mudados e quebrantados, vivendo o Seu perdão dia após dia, sendo corrigidos 

pela Sua graça, enche-nos da Sua graça e abre nossos olhos para o Teu reino, tua visão e transformando-

nos conforme a Sua palavra. Nós te agradecemos pelo Seu Santo amor, obrigado e amém, amém e amém! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/1/1-8

