
 

   
 

 
Dia 09 de Fevereiro de 2020 

Líder: essa é pra você! Spurgeon 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“O que somos ensinados a buscar ou evitar em oração, deveríamos igualmente buscar ou evitar em ação. 

Por isso, com muita sinceridade devemos evitar a tentação, buscando andar muito cuidadosamente no 

caminho da obediência, e nunca devemos provocar o diabo a nos tentar. Não devemos entrar na mata à 

procura do leão.” 

(C. H. Spurgeon) 

 

“…e não nos deixes cair em tentação…” (Lucas 11.4) 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

One Love – O casamento que você sempre quis: Grande encontro para namorados, noivos, casados 

organizado pelo ministério One. Próxima sexta-feira, 14/02, às 20h, no auditório do 2º andar.  

We are one! Está chegando a nossa conferência: Faltam duas semanas! De 21 a 25/02. Corre fazer sua 

inscrição - bit.ly/weareone20. 

Casas de Paz: Está iniciando, pelo segundo ano, a campanha Casas de Paz, uma iniciativa onde vamos 

até as casas das pessoas levando oração e o amor de Deus. Treinamento inicia em 15/02. Acesse: 

pibcuritiba.org.br/casasdepaz 

Campanha de oração: De 08 a 14/02, está rolando a campanha de oração pela Cleusa. Todos os dias as 

6h da manhã, acontece uma live no Instagram @michelpiragine onde o Pr. Michel faz uma devocional 

curta e inicia um tempo de intercessão. Participe! #juntospelacleusa  

Retiro Vida Vitoriosa One: É um tempo para rever princípios, valores e se colocar diante de Deus para 

buscar aquilo que Ele planejou para cada um de nós. Data: 03 a 05 de abril de 2020. Faça a sua inscrição: 

https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/vvoneabril2020  

Quebrando o Iceberg! Cegueira espiritual 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Material: uma venda, papel e caneta. 

Descrição: Separe uma venda para tapar o olho de um voluntário e algumas folhas previamente escritas 

com palavras como: milagres, salvação,  saúde, vício, morte, pecado, restauração, perdão, angústia. 

Comentário: Solicite um voluntário, mantenha-o vendado. Peça aos integrantes que segurem as folhas 

que foram preparadas com as palavras. Aquele que está vendado irá representar uma pessoa em 

cegueira espiritual; entregue a folha “salvação” na mão do voluntário vendado. Comece perguntando para 

o voluntário que foi vendado se ele deseja trocar a folha que tem nas mãos por outra da mão de outra 

pessoa; repita a pergunta várias vezes: "Você troca o que tem nas suas mãos pelo que está nas mãos de 

fulano?" É importante finalizar a dinâmica quando o voluntário vendado estiver com uma palavra ruim nas 

mãos. Retire a venda e diga para o voluntário verificar o que está escrito em sua folha, então agora, sem a 

http://bit.ly/weareone20
http://www.pibcuritiba.org.br/casasdepaz
https://www.instagram.com/michelpiragine/
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/vvoneabril2020


 

   
 

venda nos olhos, pergunte com quem ele gostaria de trocar a sua folha. Então finalize com a explicação 

sobre a importância de pedir ao Senhor que abra nossos olhos espirituais porque apenas com a visão 

natural não conseguimos identificar os perigos que nos cercam. Versículo de referência - Salmo 119.18. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Olho para os Montes (ao vivo) - ONE Ministério  

Rei que Merece o Louvor (ao vivo) - ONE Ministério 

Me Faz Vencer (Bethel Music) - Douglas Fernandes  

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cegueira Espiritual | Pr. Paschoal Piragine Jr | 2 Reis 6.15-20 

Deus estava abençoando Israel durante as guerras com a Síria através do profeta Eliseu, ele recebia a 

revelação da estratégia de guerra adotada pelo rei da Síria e informava ao exército de Israel que acumulou 

uma sequência de vitórias. Após descobrir que era Eliseu que fornecia as informações privilegiadas a 

respeito das suas estratégias de guerra, o rei da Síria envia uma tropa com os melhores soldados para 

prender Eliseu e trazê-lo ao seu acampamento. Porém quando o exército chega à cidade de Dotã, um 

fenômeno espiritual acontece. Vejamos o que a cegueira espiritual faz com o exército: 

1) Ela nos impede de ver a realidade espiritual que nos cerca (vv. 13-17): Nesse contexto, temos dois 

homens tementes a Deus; Eliseu tinha fé e conseguia enxergar a realidade espiritual, já o seu servo 

estava cheio de medo e só via a realidade concreta. A  diferença da percepção deles não tinha a ver com 

a sua posição, pois era profeta e o outro ajudante do profeta, mas sim no comportamento deles. Enquanto 

Eliseu tinha vontade de receber a porção dobrada que havia sobre o profeta que o antecedeu - Elias, seu 

ajudante era uma pessoa conformada. Há este tipo de sentimento hoje na igreja, ou que deseja receber 

mais, ou que se sente satisfeito com a mediocridade da fé,  dos valores e das experiências com Deus. 

Você conhece alguém que tem uma história de poder sobrenatural de Deus em sua vida e que 

ainda assim, busca mais experiências com Deus? 

2) Ela nos impede de usar os recursos que Deus nos dá (vv. 16-17): A cegueira espiritual nos impede 

de fazermos uso dos recursos que Deus já colocou em nossas mãos. Simplesmente porque não os 

percebemos. E quanto sofrimento e energia humana são gastos quando anjos estão ao nosso redor e 

milagres a nossa disposição. 

Você tem alguma experiência onde percebeu que haviam recursos preparados por Deus para 

você? Compartilhe! 

3) Nos impede de perceber que gestos de amor são mais poderosos do que ações de guerra (vv. 

20-23): Nesses versículos, percebemos que o rei de Israel também estava cego para a realidade espiritual, 

porque seu instinto pedia vingança, no entanto, Eliseu que tinha os seus olhos abertos sabia que um gesto 

de amor poderia cessar a guerra. Com isso, os soldados do batalhão sírio se tornaram testemunhas do 

poder, mas também da misericórdia e amor do Senhor. E com esta atitude, a guerra acabou. Para o rei de 

Israel não deve ter sido fácil oferecer o banquete para os seus inimigos, mas ele escolheu obedecer às 

orientações do profeta que era o representante de Deus. O mesmo acontece com a gente hoje. Pode 

acontecer uma mudança sobrenatural em nossas vidas, se optarmos por obedecer a Deus, quando ele 

nos pede para perdoar.   

Hoje o Espírito Santo falou com você sobre alguma angústia que tem afligido o seu coração e que 

pode cessar, se você decidir perdoar? 

Compartilhando o Evangelho 

https://www.youtube.com/watch?v=sTQouzNLKsM
https://www.youtube.com/watch?v=7on86v851Qw
https://www.youtube.com/watch?v=bYwPVqwB1K0


 

   
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nosso testemunho pessoal é muito importante é uma ferramenta poderosa de evangelismo, mas contar 

sobre uma experiência de perdão permite ao interlocutor conhecer o nosso Deus, o interesse pessoal dEle 

em estabelecer harmonia e paz entre nós seus filhos.  Compartilhe testemunhos de perdão esta semana. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai celestial, coloca em nossos corações a busca por experiências sobrenaturais em nossas vidas e no 

nosso meio,  identificar os recursos que o Senhor já disponibilizou para nós, como indivíduo e como igreja,  

mas antes de tudo isso, Pai, ajuda-nos a perdoar como a tua palavra nos ensina, queremos te obedecer e 

servir, em nome de Jesus, amém.  
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