
 

   
 

 
Dia 15 de Setembro de 2019 

 

Líder: essa é pra você! A Palavra tem voz, pois Deus continua falando 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e 

penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e 

propósitos do coração” (Hebreus 4.12). 

 

As Escrituras são mais do que uma compilação de livros históricos. A Bíblia é a boca de Deus falando.  

Através da Palavra, a nossa alma é revigorada. Somos fortalecidos pelas palavras de vida eterna. O som 

da voz do Senhor nos dá forças e nos capacita para toda boa obra. 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Todos pela Vida: Estamos no setembro amarelo que tem como tema “Todos pela Vida”, com o objetivo de 

prevenção ao suicídio. Estão ocorrendo neste mês palestras, ministérios envolvidos e aconselhamento. 

Seminários Feridas da Infância: Ocorrerá nos dias 04 e 05 de outubro o seminário para tratamento das 

feridas da infância, à luz da Palavra de Deus. Inscrições: aconselhamento@pibcuritiba.org.br   

Legendários Curitiba: De 03 a 06 de outubro acontece o Legendários Curitiba, um tempo de tratamento e 

transformação para homens. Mais informações: www.legendarioscwb.com.br  

Quebrando o Iceberg! Unidade 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Material: Folhas de papel arrancadas de um caderno e um caderno. 

Desenvolvimento: Entregue uma folha do caderno para cada participante e pergunte a cada um o que eles 

têm na mão. Todos dirão que tem uma folha. Posteriormente mostre o caderno e explique que o caderno 

representa o corpo, e que as folhas avulsas fora do corpo não são o corpo e logo se perderão ou rasgarão. 

Assim somos nós, devemos estar unidos ao corpo de Cristo para nos mantermos vivos e ativos. Você pode 

demonstrar a importância da unidade pedindo para alguns participantes rasgarem as folhas; depois, peça 

para eles tentarem rasgar o caderno inteiro (não conseguirão). Juntos somos mais fortes. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ele Vem Pra Te Salvar (He Will Come and Save You) – Adhemar de Campos (e Rachel Novaes) 

Grandes Coisas (God of This City) – Fernandinho 

Me Rendo a Ti (The Stand) – Fernanda Brum 

 

mailto:Aconselhamento@pibcuritiba.org.br
http://www.legendarioscwb.com.br/
https://youtu.be/7_84klayCqg
https://youtu.be/5WxNEs9fxG0
https://youtu.be/j15BRXNYLag


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Princípios indispensáveis para vitória espiritual | Pr. Paschoal Piragine Jr | Josué 3.2-5 

No texto estudado, o povo de Deus se encontra no mesmo lugar onde esteve trinta e oito anos antes; neste 

momento, Deus deu a eles oportunidade de entrarem na terra prometida, foi quando foram enviados os 

espias, sendo que dois deles estavam maravilhados com o lugar, porém, ou outros dez voltaram 

desanimados, passando esse sentimento ao povo, de modo que ficaram com medo de entrar na terra 

prometida. Então, o Senhor falou a Moisés que somente tomaria posse da terra uma geração que realmente 

tivesse fé na promessa de Deus, oportunidade essa que estavam tendo novamente sob a liderança de 

Josué. Neste texto, vamos encontrar princípios de vitória com as novas chances que Deus nos dá, vejamos 

alguns deles:  

1) Siga a arca (vv. 3-4): A arca da aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Por isso, toda 

vez que o povo marchava, a arca ia no meio; quando acampava, se organizavam em torno da arca. Porém, 

nas batalhas, primeiro ia a arca da aliança carregada pelos sacerdotes e cercada pelos levitas, e os soldados 

ficavam um quilômetro atrás (na perspectiva, humana essa estratégia não era boa), mas Deus ia fazendo 

milagres de modo que quem vinha atrás podia ver as maravilhas. O Senhor quer que confiemos que a vitória 

está em segui-lo, ou seja, a vitória só virá se deixarmos Jesus ir à nossa frente. Quando a gente segue a 

arca, o impossível acontece! 

Existe alguma área que você tem dificuldade de deixar Jesus ir na frente? Qual? 

2) Santifique-se (v. 5): Para ver os milagres de Deus em nossas vidas, precisamos de santificação. O 

significado de santificação era preparar-se para receber a glória de Deus. Deus é santo e precisa de 

santificação para se manifestar. Naquele tempo, santificação era um ritual (tomar banho, lavar as vestes, 

entrar na tenda e retirar o que estivesse sujo, jejum, sacrifício e reflexão). Santo quer dizer separado. Seguir 

a arca sem santificação nos leva à derrota.  

Como podemos buscar santificação?  

3) Submeta-se a liderança espiritual (v. 7, 4.14): O terceiro princípio é submeter-se a liderança espiritual 

que o Senhor instituiu sobre a sua vida. Essa foi uma das dificuldades do povo no deserto e essa postura 

os fez perambular pelo deserto durante quarenta anos. Líderes eleitos por Deus são líderes que demonstram 

através de sua vida a benção de Deus e não somente através de cargos. Um princípio do Reino de Deus é 

a interdependência. A Bíblia ensina que devemos estar no “corpo”, num sistema de interdependência uns 

dos outros (Hebreus 13.17) (1 Coríntios 16.15-16) (Efésios 5.21). 

Você sabe quais são os dons que o Espírito Santo lhe deu? Use-os para o Reino de Deus! 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Algumas vezes, Deus responde de imediato nossas orações; outras vezes, ele nos pede paciência e algum 

tempo. Você já passou em tempos de deserto, clamou a Deus e obteve resposta, após longa espera? 

Compartilhe com outras pessoas seu testemunho! Além de anunciar a glória de Deus, encherá de esperança 

o coração de muitas pessoas! 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A oração de hoje é para que tenhamos coragem para dar passos de fé, confiando a Deus todas as áreas de 

nossas vidas. 

 

https://my.bible.com/bible/1840/JOS.3.2-5
https://my.bible.com/bible/1840/JOS.3.3-4
https://my.bible.com/bible/1840/JOS.3.5
https://my.bible.com/bible/1840/JOS.3.7
https://my.bible.com/bible/1840/JOS.4.14
https://my.bible.com/bible/1840/HEB.13.17
https://my.bible.com/bible/1840/1CO.16.15-16
https://my.bible.com/bible/1840/EPH.5.21


 

   
 

 


