
 
Dia 26 de Maio de 2019 

 

Líder: essa é pra você! O canto é uma espada em nossa boca 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e 

marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua 

misericórdia dura para sempre” (2 Crônicas 20.21). 

 

Nem só com arma se triunfa na batalha. O Soberano, com o seu imenso e infinito poder, usa as coisas mais 

“simples”, digamos assim, para vencer sobre os obstáculos mais difíceis. Talvez não seja com grandes 

enfrentamentos que se obtenha vitória numa guerra; uma canção à Pessoa certa basta. 

O louvor a Deus é como uma espada em nossos lábios, que fere o inimigo e exalta o poder do nosso Rei. 

Adore em todo tempo ao Senhor, com cânticos espirituais, hinos e salmos. Muitas tentações e provações 

são vencidas através da adoração. 

 

Assista a este vídeo de John Piper, chamado O Poder do Louvor: vencendo Satanás com uma canção. 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Acompanhe o que acontece na Primeira Igreja Batista de Curitiba através do Whatsapp. Temos um grupo 

que deixará você informado, seu objetivo é unicamente informar. Caso tenha dúvidas, entre em contato 

diretamente com a igreja ou com o ministério de seu interesse! Que Deus abençoe você! 

Para entrar, clique no link. 

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

eventos.pibcuritiba.org.br 

 

Quebrando o Iceberg! Qual é a música? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A dinâmica é um jogo de mímica, onde uma pessoa será escolhida e os outros deverão adivinhar qual é o 

louvor. Tanto pode ser sempre a mesma pessoa que faz a mímica como pode variar. Alguns exemplos de 

louvores que podem ser usados são ‘Oh, Quão Lindo Esse Nome É’, ‘Ousado Amor’, ‘Pai de Multidões’ e 

outros. Procurem usar canções que a célula conhece. Divirtam-se! 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Aquieta Minh’alma – Ministério Zoe 

Cria em Mim – Comunidade de Nilópolis 

Me Leva pra Casa – Israel Subirá 

Ouve Nossos Louvores – Primeira Igreja Batista de Curitiba 

Tens Feito a Mim Feliz (Made Me Glad) – Primeira Igreja Batista de Curitiba 

https://youtu.be/i8qIPU2T5nk
https://chat.whatsapp.com/invite/CqRYaAgmZWo1DjN4nkUQqI
http://eventos.pibcuritiba.org.br/
https://youtu.be/-h56BHdPKIU
https://youtu.be/6GLpQD0V9AQ
https://youtu.be/80SJ8XHqKqM
https://youtu.be/3iuzb-1XB4I
https://youtu.be/2nzw4UdLEdg


O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O Tangedor | Pr. Michel Piragine | 2 Reis 3.15-18 

A Bíblia fala que Deus se preocupa com o nosso sono (Salmo 4.8), e pode nos ajudar a lidar com as 

inquietações do amanhã que muitas vezes nos causam insônia. O texto lido mostra que o povo queria uma 

palavra de Deus; Eliseu foi chamado, e ele convoca um tangedor, um harpista. Isso mostra como o louvor é 

importante durante os conflitos da nossa alma. Há poder no louvor! É uma tremenda arma de guerra, pois 

pode nos ajudar a tranquilizar nossa alma aflita. Hoje, vamos compreender como o louvor pode nos ajudar 

com as nossas dificuldades. O louvor: 

1) Abre a porta para revelação de Deus (v.15): Eliseu tinha a compreensão de que o louvor abria as portas 

para que a manifestação de Deus e movia os corações. Há outros textos, como 2 Crônicas 5.12-14, onde 

mostra que enquanto o povo louvava, a nuvem da glória de Deus veio sobre o templo. Também conhecemos 

a história de Paulo e Silas na cadeia, que oravam e louvavam a Deus e suas cadeias foram quebradas. O 

louvor tem poder para abrir os olhos de nosso coração. 

Como o louvor pode nos ajudar a entender a vontade de Deus? Como podemos compreender mais 

a Palavra do Senhor ou adquirir sabedoria e conhecimento através da adoração? 

2) Alivia a alma inquieta e perturbada (v.10): O versículo 10 mostra a declaração do rei antes da revelação 

do Senhor. Porém, este homem abatido começa a crer e sua alma pode experimentar alívio. 1 Samuel 16 

nos fala que, quando Saul ficava perturbado com os espíritos malignos, recebia um conselho: chame um 

harpista. Davi era chamado para tocar ao rei; e a melhora era perceptível. O louvor tem poder para acalmar 

nosso coração. 

Que música marcou a sua caminhada cristã? 

Na sua opinião, por que Deus usa o louvor para aquietar nossos corações? 

3) Cria em nós um coração agradecido: A guerra teve o seu fim. Como costume da época, eles criaram 

um cântico de vitória. O louvor tem poder de criar em nós um coração grato mesmo diante das dificuldades.  

Qual canção de agradecimento está em seu coração? 

Há situações que estão tirando o seu sono? Poderia compartilhar? [Antes da célula, ore pedindo a 

Deus para mostrar a você um louvor que possa trazer paz aos corações aflitos e leve essa música 

para tocar durante esse momento da célula] 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Que tal comprar um ingresso para o Culto na Arena para aquele(a) amigo(a) distante dos caminhos do 

Senhor? Este momento pode ser muito significativo na vida daqueles que ainda não compreenderam a 

alegria que há em celebrar aquele que vivo está! 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, cria em nós um coração puro e agradecido mesmo quando as dif iculdades da vida tentam tirar 

nosso sono. Nos ajude a lembrar de louvores em tempos de angustia, pois tu és digno de ser adorado e 

exaltado em toda e qualquer situação. Amém. 

https://youtu.be/hyH6oPBWJFk?t=3173
https://my.bible.com/bible/129/2KI.3.15-18
https://my.bible.com/bible/1608/PSA.4.8
https://my.bible.com/bible/129/2KI.3.15
https://my.bible.com/bible/129/2CH.5.12-14
https://my.bible.com/bible/129/2KI.3.10
https://my.bible.com/pt/bible/129/1SA.16.NVI


 


