
   
 

 
Dia 3 de Janeiro de 2019 

 Líder: essa é pra você! Vivendo em entrega e confiança 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará” (Salmo 37.5). 

Tenhas como certa uma coisa: na estratégia da vida, a primeira ação eficiente é entregar a Deus os teus 

empreendimentos. Tudo o que intentares fazer, comeces colocando-as nas mãos do Pai. Não tomes 

decisões importantes sem antes entregar ao Senhor e confiar no Senhor toda a tua vida. 

O grande Eu Sou, o Deus Todo Poderoso, é nosso Pai e ele dirige os nossos passos. 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fique sempre por dentro dos eventos de nossa igreja, para convidar a sua célula:   

Conferência Restaura: Este evento surgiu como oportunidade de inspirar pessoas a viverem a 

restauração que Deus tem para suas vidas. A conferência pode ser resumida em duas palavras: divulgar e 

encorajar. Divulgar o que é e como funciona o Celebrando Restauração, um ministério da Primeira Igreja 

Batista de Curitiba. O Celebrando é composto de grupos de apoio, que oportuniza um espaço seguro em 

que as pessoas podem abrir o seu coração, descompactar suas emoções e receber o toque curador de 

Deus. A segunda palavra é encorajar. Através da conferência, queremos encorajar as pessoas a se 

envolverem com o programa, entendendo que o CR pode ser vivido por todas as pessoas. No ano de 

2019, a Conferência Restaura terá como tema “Identidade e Verdade”. A conferência será do dia 19 a 23 

de fevereiro, e conta com as plenárias gratuitas e com seminário (investimento de R$ 70). Mais 

informações no site. 

Conferência We Are One: A segunda edição da Conferência mais incrível da cidade está chegando. Ano 

passado vivemos a primeira edição da conferência We Are One, e foi um tempo incrível e indescritível. 

Nosso objetivo é, no feriado de carnaval, buscar mais de Deus, para começarmos o ano cheios da 

presença dele. Você não pode ficar de fora disso, com certeza irá marcar a sua vida. O investimento é de 

R$ 110. Faça sua inscrição online no link ou nos stands no final do culto. 

Quer ficar atualizado sobre os eventos da Primeira Igreja Batista de Curitiba? Acompanhe em: 

eventos.pibcuritiba.org.br  

Quebrando o Iceberg! A Chama da Oração 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Material: vela, suporte para vela, fósforo, copo de vidro transparente.  

Dinâmica: Ponha a vela sobre o suporte e acenda. Coloque o copo sobre a vela, lentamente e 

cuidadosamente (a vela irá se apagar). Relacione com a mensagem: a vela somos nós, a chama são 

nossas orações e o copo são as circunstâncias da vida que abafam nossas orações. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Não Tenhas Sobre Ti – Paulo César Baruk (e Laura Souguellis) 

Aquieta Minh'alma – Ministério Zoe 

Cantarei Teu Amor Pra Sempre (I Could Sing Of Your Love Forever) – André Valadão 

https://www.pibcuritiba.org.br/conferencia-restaura/
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/weareone
https://youtu.be/v0vbOLiKGTI
https://youtu.be/-h56BHdPKIU
https://youtu.be/WwXb8g8jIk8


   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Quando não se consegue orar | Pr. Paschoal Piragine Jr. | 2 Reis 4.1-7 

Este texto conta a história de uma viúva. Além da dor da perda do marido, ela herdou dívidas e a sua 

situação era de pobreza. O credor queria levar seus dois filhos como escravos em forma de pagamento. 

Então, a viúva clamou por socorro ao profeta Eliseu. A exemplo desta viúva, por vezes nos encontramos 

em situações nas quais não enxergamos saída e somos invadidos pelos sentimentos de dor, angústia e 

profunda tristeza. Há algumas semanas, aprendemos que devemos trocar a ansiedade pela oração, porém 

não é incomum, em algumas circunstâncias, não conseguirmos sequer orar; e surge a indagação: como 

trocar a ansiedade e a preocupação pela oração quando não conseguimos nem orar?  

1) O silêncio (v. 2): Eliseu fez uma pergunta: O que posso fazer por você? Mas não houve resposta, 

somente silêncio. Talvez porque tudo parecesse óbvio e a pergunta soasse desconcertante. Então em 

meio ao silêncio constrangedor, Eliseu faz outra pergunta: O que você tem em sua casa? O silêncio na 

presença do Pai torna-se oração. Quando não conseguirmos orar, precisamos simplesmente entrar na 

sala do Trono, pois nossa presença ali, ainda que sem palavras, se torna em oração. 

O que faz com que não consigamos orar? 

Você já viveu momentos em que não conseguia orar? O que você fez? 

2) A entrega (v. 2): A viúva não tinha nada além de uma botija de azeite. Mas ela entregou mais do que 

apenas azeite. Ela entregou a dor de perder o marido, o medo de perder os filhos, o medo de morrer de 

fome e a angústia de não saber o que fazer. A promessa diz: “Buscar-me-eis e me achareis quando me 

buscardes de todo o vosso coração” (Jeremias 29.13). Ao entregarmos tudo a Deus, inclusive o nosso 

coração, descansamos. 

O que nos impede de fazer entregas a Deus?  

Reflita sobre o que você precisa entregar a Deus e entregue. [Tenham um momento de oração 

individual.] 

3) A vasilha emprestada (v. 3): Muitas vezes somos chamados a dar passos de fé e a participarmos do 

milagre que somente Deus pode fazer. Somos movidos a fazer o que pode parecer tolo aos olhos 

humanos. Afinal, de que servem vasilhas vazias? Mas cada vasilha emprestada também representa fé 

emprestada, essa história nos remete a oração intercessora.   

Qual é a importância de ter um(a) companheiro(a) de oração? 

Você já precisou pedir oração por não consegui orar? Compartilhe! 

“Quando a gente não consegue orar, o que a gente pode fazer é entregar tudo, tudo, e aí a gente se 

rende.” – Paschoal Piragine Jr. 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Você já “emprestou” a sua fé para alguém? Procure alguém que necessita de oração, explique o que é 

oração e ore por ele essa semana (Tiago 5.13-16). 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai, obrigado pelo sustento! Obrigado, porque o Senhor tem cuidado de cada necessidade e cada um dos 

teus filhos. Senhor, nos ajuda a confiar em ti, a manter a fé e a buscar a tua presença mesmo quando não 

conseguirmos orar. Pai, escuta o nosso clamor, mesmo em silêncio, mesmo com gemidos inexprimíveis. 

Em nome de Jesus. Amém! 

https://youtu.be/vhnoNG64U3A?t=2206
https://my.bible.com/bible/1608/2KI.4.1-7
https://my.bible.com/bible/1608/2KI.4.2
https://my.bible.com/bible/1608/2KI.4.2
https://my.bible.com/bible/1608/2KI.4.3


   
 

 

 


