
 

   

 

 

 

Dia 08 de outubro de 2022 

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

Nós gostamos de opções. Gostamos de saber no que estamos entrando. Gostamos da sensação de controle 
que surge ao considerarmos uma proposta e decidirmos se queremos ou não a aceitar. E para a maioria 
das áreas de nossas vidas, essa é uma boa maneira de agir. É prudente considerar suas opções e 
cuidadosamente escolher o melhor curso de ação. 
 
Mas, quando se trata de ouvir Deus, precisamos decidir antes qual será nossa resposta. Quando nos 
aproximamos de Deus a partir de uma mentalidade do tipo “Deus, por favor, mostre-me o que o Senhor quer 
que eu faça e depois decidirei se quero fazer ou não,” essa é uma receita para não ouvir muito Dele. Nós 
podemos ouvir Deus e ver o que Ele está fazendo de maneira bem clara quando nossa atitude é, “Deus, 
antes do Senhor falar, minha resposta é ‘sim!’” 
 
“Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento;” 

NVI 3:5 Provérbios  
 
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

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 10, 17 e 24 de outubro as 20;00 horas Inscrições abertas -  

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

 

Assembleia Extraordinária - Dia 16 a 23 de outubro, https://pibcuritiba.org.br/2022/10/04/assembleia-

extraordinaria-comissao-de-sucessao-pastoral/  

 

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

Com um pedaço de papel, peça para cada um dos membros de célula escrever uma preocupação e, caso 
queiram, abrir para aqueles que quiserem compartilhar. E após este ato, explicar o que Jesus Disse: 
“Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem 
sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão 
descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve” - Mateus 11:28-30 NVI. 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Batendo a Porta – Fhop  
 
A Ele a Gloria – Diante do Trono 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgtq5LGEQY0kWDCTHX-kPFu9pgPmw58S0Fqkk2ZxCYDMHIjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgtq5LGEQY0kWDCTHX-kPFu9pgPmw58S0Fqkk2ZxCYDMHIjA/viewform
https://pibcuritiba.org.br/2022/08/04/escola-de-oracao-2/
https://pibcuritiba.org.br/2022/10/04/assembleia-extraordinaria-comissao-de-sucessao-pastoral/
https://pibcuritiba.org.br/2022/10/04/assembleia-extraordinaria-comissao-de-sucessao-pastoral/
https://www.cifraclub.com.br/florianopolis-house-of-prayer/batendo-a-porta/
https://www.cifraclub.com.br/diante-do-trono/a-ele-gloria/
https://www.cifraclub.com.br/diante-do-trono/a-ele-gloria/


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Acordado por Anjos: Deus vai guardar as tuas costas | Pr. Michel Êxodo 13:17-22 (NVI) Êxodo 14:1-
19 (NVI) 
 
Temos visto algumas histórias bíblicas onde anjos se revelam a servos do Senhor. No texto que lemos, o 
anjo não se revela a um indivíduo, mas para o povo. Este anjo está a retaguarda como um anjo que guarda 
as costas para o avanço. Na Bíblia há homens fortes, mas vulneráveis. Deus está nas costas, na retaguarda. 
Hoje veremos lições sobre a nossa vulnerabilidade exposta. Alguns conselhos: 
 
1) Permaneça no caminho: Ex.14.11: quando a nuvem está na frente é fácil perceber a vontade de 
Deus. Às vezes, Ele vai para trás e fala “avança pois estou contigo, permaneça no caminho”. Deus Vai 
guardar as costas para que possamos ir a diante. Permanecer no caminho exige fé, a qual não tem nada a 
ver com o que a gente acha ou que a gente sabe, tem a ver o que acreditamos através das sagradas 
escrituras. 
 
Quais dilemas enfrentamos enquanto estamos no caminho do Senhor? Compartilhe com a célula. 
Em quem você está depositando tua fé?  
 
2) Controle suas emoções:  Ex.14.10  O medo nos paralisa, por vezes somos levados pelas nossas 
emoções quando as circunstâncias adversas vêm, mas devemos controlar nossas emoções, pois elas nos 
fazem perder o rumo. Contudo, existem batalhas que só vencemos quando a gente se entrega nas mãos de 
Deus. 
 
Quantas vezes você se sentiu paralisado em meio as lutas e dificuldades que assolam seu ser?  
Como controlar os sentimentos? 
 
3) Se posicione por fé e mantenha a unidade: está sentindo vulnerável? Entregue e descanse. Em 
tempos de mudança e de guerras espirituais uma das estratégias do inimigo é nos desestruturar. Tem 
situações na vida que não há o que fazer. Momentos assim, exigem de nós um posicionamento por fé. Como 
dever de manter a unidade, precisamos orar pelas pessoas e não entrar em brigas que causam inimizades. 
A crise e os tempos de mudança colocam em xeque a vontade de Deus. Temos que manter a unidade, 
mesmo com pessoas que possuem pensamentos distintos a nós. 
 
Qual a sua vulnerabilidade?  
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai, bendito sejas rei do universo, bendito seja o teu reino que dura para sempre e jamais terá fim, Deus nos 

dê graça e unidade mesmo em tempo de divergências. Que nós possamos ser guiados pelo teu Espírito e 

não por emoções, vivifica a tua igreja para que possamos crescer mesmo em meio as dificuldades. 

Estabeleça teu Reino neste tempo em nome de Jesus, amém. 

https://www.youtube.com/watch?v=AWPrdWpmxOk&t=797s
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/14/11
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/14/10

