
 

   

 

 

 

Dia 01 de Outubro de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Guarda o teu coração 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
"Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida" 
(Provérbios 4.23) 
 
Como assim guardar o meu coração? Tenho que guardar ele numa caixa e esconder numa gaveta? Não é 
bem assim. Na verdade, esse texto fala do quanto o coração é importante em nossa vida. Quando a Bíblia 
fala de coração ela não se refere ao músculo que bombeia sangue para todo o corpo, mas sim à nossa 
vontade, nossa sensibilidade, nosso emocional e pensamentos, que orientam muitas vezes a nossa vida. 
Portanto coloque o seu coração nas mãos de Deus. Aliás, Deus pede o nosso coração: Dá-me, filho 
meu, o teu coração (Provérbios 23.26). Imagine só, o Deus Todo-Poderoso querer o meu coração! Ele sabe 
como o nosso coração é e quer transformá-lo. Lembre-se: Jesus te ama e quer sempre o melhor pra você. 
Quer um conselho? Dá o teu coração pra Ele, você vai ver uma verdadeira revolução acontecer na sua vida! 
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Escola de Oração: De 3 a 24 de outubro de 2022. Com o objetivo de desenvolver a devoção, a cultura é a  

adoração e intercessão no lugar de paixão em Jesus. Preletores confirmados: Zoe Hayashi, Asaph Borba,  

Vinícius Sousa, Michel Piragine. Mais informações no link: https://bit.ly/escola-oracao22  

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

link: https://bit.ly/3fDFDJi 

 

Escola Télos – Inscrições abertas para o processo seletivo no ano 2023, link: 

https://pibcuritiba.org.br/telosintegral/ 

 

Quebrando o Iceberg! Reconhecendo as bênçãos 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Objetivo: Reconhecer as bênçãos de Deus no nosso dia a dia. 

Como fazer: Cada pessoa fala três coisas que recebeu durante a semana (uma visita, uma tarefa, uma 

promoção, um presente, uma mensagem, etc). Após todos contarem o que receberam, mostre como todas 

elas são bênçãos de Deus no nosso dia a dia e devemos ser gratos por elas também.  Ref. (1 Tess 5:18) 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nosso Deus - Gui Rebustini 
 
Batendo à Porta - Fhop Music  
 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/4/23
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/23/26
https://bit.ly/escola-oracao22
https://bit.ly/3fDFDJi
https://pibcuritiba.org.br/telosintegral/
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1ts/5/18
https://www.cifraclub.com.br/gui-rebustini/nosso-deus/
https://www.cifraclub.com.br/florianopolis-house-of-prayer/batendo-a-porta/


 

   

 

 

 

Despertado pelos anjos I Pr. Michel Piragine I Zacarias 4.1-3 (NVI) 
 
Em Efésios 6:12 a palavra diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e 
potestades nas regiões celestiais. Nós precisamos estar preparados para lutar uma guerra espiritual. Em 
alguns trechos da Bíblia, o céu é representado pela natureza, às vezes é representado como um céu da 
graça, como um céu de Glória. Mas, nesse texto em Efésios, fala do lugar da guerra invisível. O lugar onde 
as batalhas são travadas e potestades atuam.  Existe um mundo espiritual ao nosso redor, um lugar onde a 
guerra é travada.  E quando não sabemos ou negligenciamos isso, padecemos porque não estamos usando 
as ferramentas corretas para guerrear nas regiões celestes. E nesse contexto também existem anjos, que 
estão trabalhando a nosso favor. Talvez algumas realidades em sua vida que estão travadas e bloqueadas 
possam ser guerras espirituais. Hoje vamos estudar algumas formas como Deus usa seus anjos para um 
novo despertar em nossas vidas: 
 

1) O Despertar para uma nova unção (Zc 4.1-3) Tudo começa com uma visão que ocorre quando Deus 
revela uma realidade além do que podemos enxergar. Zacarias foi despertado pelo anjo do Senhor.   Ele 
estava em um aparente sono, Deus o visitou e o despertou para apresentar uma visão. A visão queria dizer 
que o sacerdócio destruído seria novamente restaurado no meio do povo. Às vezes, o Senhor usa seus 
anjos para nos mostrar e estabelecer a visão que ele quer nos mostrar para que o seu propósito seja 
cumprido. Isso aconteceu também com Pedro que estava na cadeia quando o Anjo do Senhor o toca e as 
algemas caem (Atos 12.7). Os anjos do Senhor querem nos despertar para uma nova visão. Visão de 
libertação para nossa casa, para nosso país, para nossos planos e projetos. O Senhor deseja revelar 
fotografias de coisas futuras que pretende fazer em nosso meio, um despertar para uma nova unção. 
 
De que forma podemos procurar a revelação de Deus? 
 
2) O despertar é feito pelo Espírito (Zc 4.6) Zacarias tinha um desafio de convencer os líderes da visão 
que ele teve. A revelação de uma nova unção viria sobre eles. Os anjos do Senhor querem nos despertar 
para um novo ciclo, mas para isso precisamos de um derramamento, de uma nova unção de Deus. 
Precisamos de capacitação do alto e investidura de poder de Deus. Só assim poderemos guerrear as lutas 
espirituais com as armas corretas. A palavra do Senhor diz "Nem força, nem por violência, mas pelo meu 
Espírito". Devemos clamar por isso. Se há algum impedimento, devemos pedir a direção de Deus. E quando 
esse derramar do óleo acontecer, ninguém poderá impedir o agir em nossas vidas. E tudo que estava travado 
e bloqueado, será destravado, quebrado e liberto. Então devemos buscar uma capacitação do alto. Assim a 
glória do Senhor se manifestará em nossa casa, em nossas vidas e será muito maior do que antes (Ageu 
2.9). 
 
O que nos impede de receber a unção de Deus (pecados, dúvidas, medo)? 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pai amado, se existem travas e barreiras que impedem o fluir da tua graça, travas por causa de pecados, 
de brechas do passado, ou qualquer outra coisa. Te pedimos Senhor, remove e apaga. Limpa-nos e lava-
nos, para que assim possamos receber a sua unção que vem do alto, para que teu propósito seja cumprido 
em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos, amém. 
 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/zc/4/1-3
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/6/12
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/zc/4/1-3
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/12/7
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/zc/4/6
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ag/2/9
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ag/2/9

