
 

   
 

 
Dia 13 de Outubro de 2019 

Líder: essa é pra você! Deus responde a sua busca 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os 

que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam” (Salmo 9.9-10). 

 

Davi tinha convicção da presença do Todo Poderoso. Ele nunca estava só. Um homem só consegue 

enfrentar leão, urso e gigante se tiver a certeza de que alguém mais forte está com ele; para Davi, esse 

alguém era o próprio Criador. E nós também temos essa promessa.  

Assim como o Senhor falou a Josué, também fala para nós: “Não to mandei eu? Sê forte e corajoso; não 

temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares” (Josué 1.9). 

Assim como o Senhor falou aos discípulos, também fala para nós: “E eis que estou convosco todos os dias 

até à consumação do século” (Mateus 28.20b). 

Assim como o Senhor falou à igreja antiga, também fala para nós: “De maneira alguma te deixarei, nunca 

jamais te abandonarei” (Hebreus 13.5). 

Deus é Emanuel, o Deus conosco. Ele está presente. Ele é fiel. Ele não frustra os que o buscam. 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

PICNIC MOPS: Dia 19 de outubro, às 09h30, no Parque Barigui, o Ministério de apoio às mães de crianças 

em idade pré-escolar convida todas as famílias para piquenique, brincadeiras e compartilhamento de 

histórias. Participe desse tempo na presença de Deus. 

Outubro Rosa: No outubro rosa tem uma programação especial com palestras para mulheres, todas as 

terças-feiras (15h30 ou 19h30). Convide amigas, familiares e vizinhas. 

4K – Amor em Alta Definição: Vai ocorrer um encontro em 15 de outubro, às 20h, no templo na PIB. Este 

é um momento para falarmos de ideias e estratégias para espalhar o amor de Deus, que pode acontecer 

pagando um conta, ajudando um vizinho, se voluntariando num orfanato, enfim, espalhando o amor de Deus 

e se deixando usar como instrumento.   

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

eventos.pibcuritiba.org.br 

Quebrando o Iceberg! Fé 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Material: Uma faixa ou venda 

Desenvolvimento: O líder deve pedir que alguém se voluntarie para usar a venda; após colocada a venda, 

diga para que todos fiquem de pé, sendo que o irmão com a venda deve ficar à frente e os demais 

imediatamente atrás dele, sendo orientados a segurá-lo não deixando de nenhum modo que caia. O líder 

deve dizer para que o irmão com a venda solte seu corpo para trás confiando que os irão segurá-lo. 

http://eventos.pibcuritiba.org.br/


 

   
 

Reflexão: Devemos ouvir a voz de Deus e confiar nele dando passos de fé mesmo quando não estamos 

vendo ou entendendo seu propósito, e que Deus pode usar pessoas como instrumentos da graça. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Maravilhosa Graça (HCC 193) – Primeira Igreja Batista de Curitiba 

Tudo Vem de Ti Senhor – Diante do Trono 

Eu Vou – Paulo César Baruk 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Aprendendo a Vencer | Pr. Paschoal Piragine Jr | Josué 6.1-2 

A conquista de Jericó é uma das narrativas bíblicas de vitória impressionantes que Deus deu ao povo de 

Israel, foi um grande desafio, pois a cidade tinha uma grande muralha, que humanamente e para as 

condições que o povo tinha era intransponível, mas, pela graça de Deus, o povo recebeu a vitória. Neste 

texto vamos encontrar algumas lições sobre como ser vitorioso, vejamos:  

1) Lição da promessa (vv. 1-2): A vitória sempre vem acompanhada de alguma promessa, e são elas que 

suscitam a esperança e a fé. Em meio à situação que o povo estava, Deus prometeu a conquista de Jericó. 

Para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas, devemos andar com ele. Lembrem-se das 

promessas feitas por Deus e leve-as a ele (cf. Isaías 62.6-7). Mas Deus também nos ensina que ele não é 

responsável pelas consequências quando seguimos nossas escolhas. Porém, quando seguimos seus 

planos, ele se responsabiliza, pois estamos debaixo das suas promessas.  

Você já esteve na situação em que Deus havia feito uma promessa que parecia impossível? 

Compartilhe! 

2) Lição da prova da fé (vv. 14-16): Essa lição mostra o quão valioso é o tempo que separa a promessa da 

concretização da promessa, durante o qual devemos permanecer firmes. Nem sempre a vitória vem de 

imediato, e nossa fé é provada neste tempo de espera. 

Você pode citar alguns atalhos que muitas vezes são usados para "antecipar" o tempo de Deus?  

3) Lição da missão (v. 20): Cada um tem uma missão intransferível no Reino de Deus. Na sétima marcha 

do sétimo dia, Deus ordenou que todos gritassem com toda sua força e conquistassem o que estivesse à 

sua frente, então a muralha caiu e todos como um povo tomaram parte da sua missão. Deus queria que 

cada um se envolvesse no processo. Deus não precisa de nada e de ninguém, mas ele nos convida a 

participar da vitória.  

Você pode identificar qual porta Deus abriu só para você?  

Você sabe qual é a sua missão? 

4) Lição de ser instrumento do cumprimento das promessas de Deus na vida de outros (vv. 22-23): 
Nós podemos ser instrumento de Deus para cumprimento de suas promessas na vida de outros. Assim 

aconteceu com Raabe, ela ajudou os espiões a se esconderem dos soldados e por isso Deus livrou ela e 

sua família quando o povo tomou Jericó. As muralhas caíram, porém, a casa dela que estava sobre a 

muralha, não caiu. Enquanto Deus está construindo a sua vitória, ele pode usar você para ser resposta para 

outras pessoas. 

Você tem atendido ao chamado de Deus para ser instrumento na vida de outras pessoas ou está 

concentrado em sua vitória individual?  

 

 

https://youtu.be/wRDA2XGnY7Q
https://youtu.be/AQdXXKBxbww
https://youtu.be/G0ppI0CPQdU
https://my.bible.com/bible/1840/JOS.6.1-2
https://my.bible.com/bible/1840/JOS.6.1-2
https://my.bible.com/bible/1840/ISA.62.6-7
https://my.bible.com/bible/1840/JOS.6.14-16
https://my.bible.com/bible/1840/JOS.6.20
https://my.bible.com/bible/1840/JOS.6.22-23


 

   
 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Que tal compartilhar o evangelho com pessoas que ainda não conhecem Jesus? Você já imaginou que Deus 

pode te usar como resposta de oração para um familiar, um colega de trabalho ou um vizinho? Ouça a voz 

de Deus e se deixe usar por ele! 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A oração de hoje é para que possamos depender de Deus, ouvindo e crendo em suas promessas e que no 

tempo de espera possamos entender o propósito de Deus, confiando que receberemos a vitória. 

 

 


