
 

   
 

 
Dia 19 de Julho de 2020 

 Líder: essa é pra você! O amor maior que o mundo 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deus nos amou de maneira tal que entregou o maior bem da eternidade (não apenas do universo, não 

apenas da criação, mas o maior bem de todo o céu, do céu dos céus), Jesus Cristo, para que morresse 

por nós e entregasse vida a vis pecadores; uma vida verdadeira, plena e eterna. 

“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê 

não pereça, mas tenha a vida eterna.” 
–João 3.16 (ARA) 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/CCyThGBn73e 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Arte que sustenta: Com a missão de abençoar artistas cristãos em tempo de pandemia, surgiu o projeto 

Arte que sustenta. Como funciona: Uma forma é Cursos Online sobre música e adoração (na plataforma A 

Jornada), outra forma é contribuição financeira através do link bit.ly/contribuaAQS e outra forma é através 

de oração! 

30 dias de oração: Estamos em uma campanha muito especial pelo Brasil, essa semana em especial pelos 

idosos e dependentes químicos da nossa nação. Acesse o link pibcuritba.org.br/30dias/ e participe.       

Plataforma A Jornada: A Jornada é uma plataforma em que você tem acesso a muitos conteúdos gratuitos. 

Acesse o link www.ajornada.com.br e estude mais da palavra de Deus.       

Quebrando o Iceberg! Essência 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Descrição: Peça que cada membro da célula pegue uma folha de papel e amasse, na sequência peça 

que desamassem o papel. 

Após isso, oriente para que cada um se imagine sendo representado pela folha, o amassado como os 

tempos de dificuldade e o desamassar como o renovo dado por Deus neste tempo. Após ser 

desamassado, o papel vai carregar as marcas geradas pelo processo que passou, porém, vai continuar 

sendo papel, não mudou sua essência. Assim somos nós, quando focamos os olhos em Deus, mesmo em 

meio às lutas e dor, com o consolo do Espírito Santo carregamos as marcas, mas continuamos sendo 

filhos amados do Deus vivo, nada do que acontecer conosco pode alterar nossa identidade celestial. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A alegria do Senhor – Fernandinho 

Clamo a Ti – Paulo César Baruk (e SYNC3) 

Me leva onde eu possa ouvir – Filhos do Homem 

https://www.instagram.com/p/CCyThGBn73e
http://www.ajornada.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=ozZfvE1p5zM
https://www.youtube.com/watch?v=QdLoJUQ7amI
https://youtu.be/n59BehDmJtc


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Estou Sofrendo  | Pr. Paschoal Piragine Jr | Jó 26-31 | Lamentações 3.19-34 

Nos capítulos 26 a 31 do livro de Jó, temos aprendido com os clamores e lamentos de Jó, e o que a Bíblia 

tem como resposta para quem está sofrendo, bem como qual o consolo ao sofrimento e à depressão de Jó. 

Ele desejou morrer por ter perdido a esperança (Jó 30.31, Jó 30.16-17, 23). No livro de Lamentações, 

aprendemos como enfrentar a dor quando já perdemos a esperança. Vejamos como Jeremias conseguiu 

ter esperança em meio à dor: 

1) Lembre quem é a sua esperança (Lamentações 3.21-24): Quando imaginamos que não vamos 

conseguir, temos que voltar nossos olhos a Deus, pois sem o amor dele é impossível passar por certas 

circunstâncias da vida. O amor de Deus não acaba e nada pode impedi-lo de nos amar. A dor continua 

sendo dor, mas a esperança não morre na nossa dor, porque há um Deus maior que a desesperança. 

O que tem abalado sua esperança?  

Como podemos recobrar nossas forças e enfrentar os dias difíceis? 

 

2) Lembre que a sua esperança sempre foi e sempre será o Senhor: Algumas vezes achamos que 

nossa esperança está num propósito de vida, em sonhos, realizações e mesmo em pessoas, colocando 

nessas coisas a nossa esperança. Porém, tudo isso é passageiro, falho e a única esperança que não 

falha e não decepciona é o amor de Deus por nós. 

O que o mundo usa para nos fazer acreditar que podemos firmar nossa esperança nas coisas?  

 

3) Busque ao Senhor (Lamentações 3.28-36): Todos nós já tivemos ou vamos ter momentos em que já 

pensamos em desistir e ficaremos sem perspectiva. Porém, buscando ao Senhor, a esperança ressurge 

e nos revela uma saída ou uma percepção que não tínhamos. Pois somente com a presença do Senhor 

em nossas vidas, que é tremendamente consoladora, nos sentimos renovados e curados de dores que 

ferem nossa alma. A nossa história só acaba quando Deus quer que acabe. Leiam Apocalipse 5.9-10, 

Salmo 23.4 e Jeremias 29.11-14. 

Você já pensou em desistir? Compartilhe como o Senhor renovou suas forças! 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Você conhece alguém que está passando por um momento difícil (luto, dificuldade etc) ou você mesmo está 

passando por um momento difícil? Compartilhe e aplique de forma prática os conselhos abaixo: 

Pare de olhar para trás, peça ajuda para continuar, clame o nome de Jesus com toda força da sua alma e 

entregue o livro da sua história para que ele escreva segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Oremos para que Deus nos dê força em momentos difíceis, para que possamos buscar força do alto onde 

nosso Senhor e consolador pode nos resgatar e nos dar forças para levantar.  

https://www.bible.com/bible/1608/LAM.3.19-34
https://www.bible.com/bible/1608/JOB.30.31
https://www.bible.com/bible/1608/JOB.30.16-17,23
https://www.bible.com/bible/1608/LAM.3.21-24
https://www.bible.com/bible/1608/LAM.3.28-36
https://www.bible.com/bible/1608/REV.5.9-10
https://www.bible.com/bible/1608/PSA.23.4
https://www.bible.com/bible/1608/JER.29.11-14

