
ASSUNT

Objetivo do encontro: Refletir 
quando não sabemos que atitude a tomar, anjos que trazem a resposta d
estivesse no lado direito do altar. 
Para o líder: Neste tempo em que os valores cristãos estão sendo desafiados
célula sobre qual ou quais valores cristãos estão sendo negligenciados em sua casa e no seu dia a 
dia. 
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 
podemser colocadas nos envelopes de ofertas ou por meio do Pix 75051458000179, com 
comprovante encaminhado pelo e
ABASC. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
PESSOAS QUE AJUDAM 
Peça para que cada participante
uma pessoa foi decisiva para ajuda
 

20 MINUTOS 
1. Acalma o meu coração: https://www.youtube.com/watch?v=Pc2EMSp49Z8
2. Salmo 34:4-8–Qual versículo 
3. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação
4. Quero ser como criança: https://www.youtube.com/watch?v=wEsVuERA9Ks

RESUMO DA MENSAGEM 
ANJOS AO LADO DO ALTAR 

 
Introdução – Deus coloca em nossas vidas nos momentos quando não sabemos que atitude a 
tomar, anjos que trazem a resposta d
é confundido com o trabalho dos anjos. Quando servimos na obra do Senhor e trabalhamos com as 
coisas do Reino, Deus vai colocar um anjo do lado direito do altar. Como que esses anjos do 
Senhor trabalham ao nosso favor quando realizamos a missão, o propósito de Deus para as 
nossas vidas: 
 
1. Restaurando a voz profética
No livro do Apocalipse muitas vezes o trabalho dos homens era confundido com trabalho dos 
anjos. Quando Deus nos chama a voz profética é restaurada
isso também se refere a incredulidade do povo no seu tempo. 
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Refletir sobre quando Deus coloca em nossas vidas
quando não sabemos que atitude a tomar, anjos que trazem a resposta d

 
e tempo em que os valores cristãos estão sendo desafiados

célula sobre qual ou quais valores cristãos estão sendo negligenciados em sua casa e no seu dia a 

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 
podemser colocadas nos envelopes de ofertas ou por meio do Pix 75051458000179, com 
comprovante encaminhado pelo e-mail contribuicao@pibcuritiba.org.br com o título: Doação para 

participante de sua célula fale sobre um momento difícil em sua vida quando 
ajuda-lo, como um anjo enviado por Deus. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pc2EMSp49Z8
Qual versículo chamou a tua atenção e porquê? 

frases de agradecimento e exaltação pelas bênçãos da
https://www.youtube.com/watch?v=wEsVuERA9Ks

RESUMO DA MENSAGEM –Pastor Michel Ferreira Piragine 
NJOS AO LADO DO ALTAR Lucas 1:5-25 

Deus coloca em nossas vidas nos momentos quando não sabemos que atitude a 
tomar, anjos que trazem a resposta do Senhor. Quando fazemos a obra de Deus o nosso trabalho 

dos anjos. Quando servimos na obra do Senhor e trabalhamos com as 
coisas do Reino, Deus vai colocar um anjo do lado direito do altar. Como que esses anjos do 
Senhor trabalham ao nosso favor quando realizamos a missão, o propósito de Deus para as 

Restaurando a voz profética. Enquanto fazemos o trabalho, os anjos do Senhor nos servem. 
No livro do Apocalipse muitas vezes o trabalho dos homens era confundido com trabalho dos 

Quando Deus nos chama a voz profética é restaurada! Zacarias foi incrédulo e ficou mudo e 
isso também se refere a incredulidade do povo no seu tempo. De forma similar, o inimigo também 

ANJOS AO LADO DO ALTAR 

sobre quando Deus coloca em nossas vidas, nos momentos 
quando não sabemos que atitude a tomar, anjos que trazem a resposta do Senhor como se 

e tempo em que os valores cristãos estão sendo desafiados, converse com sua 
célula sobre qual ou quais valores cristãos estão sendo negligenciados em sua casa e no seu dia a 

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 
podemser colocadas nos envelopes de ofertas ou por meio do Pix 75051458000179, com o 

mail contribuicao@pibcuritiba.org.br com o título: Doação para 

um momento difícil em sua vida quando 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pc2EMSp49Z8 

s bênçãos da semana. 
https://www.youtube.com/watch?v=wEsVuERA9Ks 

Piragine  

Deus coloca em nossas vidas nos momentos quando não sabemos que atitude a 
. Quando fazemos a obra de Deus o nosso trabalho 

dos anjos. Quando servimos na obra do Senhor e trabalhamos com as 
coisas do Reino, Deus vai colocar um anjo do lado direito do altar. Como que esses anjos do 
Senhor trabalham ao nosso favor quando realizamos a missão, o propósito de Deus para as 

, os anjos do Senhor nos servem. 
No livro do Apocalipse muitas vezes o trabalho dos homens era confundido com trabalho dos 

Zacarias foi incrédulo e ficou mudo e 
De forma similar, o inimigo também 



tenta silenciar os profetas que Deus levanta
400 anos, mas com a visita dos anjos o Senhor quebra o silêncio profético e 
Na sua caminhada cristã você tem servido para o crescimento do reino? Se sim, o que isso 
representa para você. O que você entende como voz profética?
2. Restaurando o temor de Deus
A igreja precisa ser uma voz profética sobre todas as questões polêmicas e vamos encontrar as 
respostas na bíblia sobre o que é pecado. Quando nos voltarmos aos valores cristãos, Deus vai 
nos abençoar, vai falar, trazer revelaç
começa a fazer sinais, o povo percebe que ele teve uma visão de Deus e começam a ter temor do 
Senhor. 
Como você resolve suas dúvidas sobre questões da sua vida, decisões e atitudes, quem 
você consulta? O temor de Deus influ
cristã. 
3. Restaurar a fé do seu povo. 
apresentadas para nós. Deus quer restaurar a fé do seu povo, Ele manda anjos para ajudar nos 
momentos em que temos dificuldades que parecem intransponíveis, para que possamos ir em 
frente. 
Quando fazer a obra de Deus parece um fardo difícil de ca
alivio e refrigério. O que é ser irrepreensíveis perante oSenhor?
4. Restaurar o caminho do Rei
Deus”. Deus lembra da promessa e cumpre a profecia de Malaquias sobre trazer Elias para 
preparar o caminho.João Batista 
que Deus revelou e a fé do povo é restaurada.
Como podemos prepara o caminho para o rei Jesus em nossa célula? Dê sugestões 
CONCLUSÃO:Para que a voz profética
vontade de Deus, ser fiel e irrepreensível, ter um coração disponível para ser usado por Deus. É 
preciso ter temor do Senhor. 
CHECAGEM:Você está atento a voz profética do Senhor?
é irrepreensível perante o Senhor? Você é como Josué e Calebe que só vê oportunidades na obra 
de Deus? Na célula e/ou Igreja você é

Compartilhe as mensagens da PIB que estão no SPOTIFY
compromisso de levar uma pessoa que nunca partic
das diversas programações na PIB (
de horários de cultos e encontros. 

Oremos: Pela sucessão pastoral de nossa igreja. Pela saúde e proteção de nossos pastores, por 
seus trabalhos e para que Deus continue os abençoando c
nosso país, nosso Estado e cidade, para que neste momento de eleição, se faça
planos de Deus para o bem de nossa nação.
 

tenta silenciar os profetas que Deus levanta. Deus silenciou os profetas após
dos anjos o Senhor quebra o silêncio profético e restaura a profecia.

Na sua caminhada cristã você tem servido para o crescimento do reino? Se sim, o que isso 
para você. O que você entende como voz profética? 

2. Restaurando o temor de Deus. Existe uma agenda global que quer destruir os valores do reino.
igreja precisa ser uma voz profética sobre todas as questões polêmicas e vamos encontrar as 

respostas na bíblia sobre o que é pecado. Quando nos voltarmos aos valores cristãos, Deus vai 
trazer revelações e restaurar a voz profética. Zacarias

percebe que ele teve uma visão de Deus e começam a ter temor do 

Como você resolve suas dúvidas sobre questões da sua vida, decisões e atitudes, quem 
você consulta? O temor de Deus influência as suas decisões? Dê um testemunho de vida 

 Deus quer restaurar nossa vida e as boas novas do Reino vão ser 
apresentadas para nós. Deus quer restaurar a fé do seu povo, Ele manda anjos para ajudar nos 

que temos dificuldades que parecem intransponíveis, para que possamos ir em 

Quando fazer a obra de Deus parece um fardo difícil de carregar, como 
O que é ser irrepreensíveis perante oSenhor? 

caminho do Rei. Zacarias significa “Deus lembrou”; Isabel significa “juramento de 
Deus”. Deus lembra da promessa e cumpre a profecia de Malaquias sobre trazer Elias para 

Batista vem para preparar o caminho do reino de justiça. 
que Deus revelou e a fé do povo é restaurada. O anjo do Senhor veio sobre aquele lugar.
Como podemos prepara o caminho para o rei Jesus em nossa célula? Dê sugestões 

Para que a voz profética do Senhor seja restaurada é preciso viver de acordo com a 
e irrepreensível, ter um coração disponível para ser usado por Deus. É 

Você está atento a voz profética do Senhor? Você tem buscado servir 
é irrepreensível perante o Senhor? Você é como Josué e Calebe que só vê oportunidades na obra 

Na célula e/ou Igreja você é que vai a frente preparando o caminho do Rei Jesus?

Compartilhe as mensagens da PIB que estão no SPOTIFY: https://anchor.fm/pibcuritiba
compromisso de levar uma pessoa que nunca participou do encontro de sua célula? 
das diversas programações na PIB (https://pibcuritiba.org.br/programacoes/), aproveite a variedade 
de horários de cultos e encontros.  

: Pela sucessão pastoral de nossa igreja. Pela saúde e proteção de nossos pastores, por 
seus trabalhos e para que Deus continue os abençoando como ferramentas de suas mãos. Pelo 
nosso país, nosso Estado e cidade, para que neste momento de eleição, se faça
planos de Deus para o bem de nossa nação. 

após Malaquias durante 
restaura a profecia. 

Na sua caminhada cristã você tem servido para o crescimento do reino? Se sim, o que isso 

er destruir os valores do reino. 
igreja precisa ser uma voz profética sobre todas as questões polêmicas e vamos encontrar as 

respostas na bíblia sobre o que é pecado. Quando nos voltarmos aos valores cristãos, Deus vai 
a. Zacarias não consegue falar e 

percebe que ele teve uma visão de Deus e começam a ter temor do 

Como você resolve suas dúvidas sobre questões da sua vida, decisões e atitudes, quem 
Dê um testemunho de vida 

Deus quer restaurar nossa vida e as boas novas do Reino vão ser 
apresentadas para nós. Deus quer restaurar a fé do seu povo, Ele manda anjos para ajudar nos 

que temos dificuldades que parecem intransponíveis, para que possamos ir em 

rregar, como Deus pode trazer 

Zacarias significa “Deus lembrou”; Isabel significa “juramento de 
Deus”. Deus lembra da promessa e cumpre a profecia de Malaquias sobre trazer Elias para 

r o caminho do reino de justiça. Zacarias conta o 
O anjo do Senhor veio sobre aquele lugar. 

Como podemos prepara o caminho para o rei Jesus em nossa célula? Dê sugestões ao líder. 
seja restaurada é preciso viver de acordo com a 

e irrepreensível, ter um coração disponível para ser usado por Deus. É 

Você tem buscado servir a Deus? Você 
é irrepreensível perante o Senhor? Você é como Josué e Calebe que só vê oportunidades na obra 

vai a frente preparando o caminho do Rei Jesus? 

https://anchor.fm/pibcuritiba! Que tal o 
ipou do encontro de sua célula? Lembre-se 

), aproveite a variedade 

: Pela sucessão pastoral de nossa igreja. Pela saúde e proteção de nossos pastores, por 
omo ferramentas de suas mãos. Pelo 

nosso país, nosso Estado e cidade, para que neste momento de eleição, se façam presentes os 

 


