
 

 

   
 

 
Dia 16 de Agosto de 2020 

 

Líder: essa é pra você! Guardando tesouros no coração 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Palavra de Deus deve ser guardada em nosso coração. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Como 

o salmista, devemos dizer: "Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti." [...] 

Paulo levava seus amados irmãos e filhos na fé no coração; com certeza, isso o ajudou grandemente em suas 

lutas. 
Deus, sua Palavra e seus filhos devem estar em nossos corações. 

 

"Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja 

na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo." 
– Filipenses 1.7 (ARA) 

 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/CD1QMXNnEdE/ 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Informativo: Saiu o Informativo Acontece na PIB do mês de Agosto!! Confira no link: 

https://issuu.com/pibcuritiba/docs/2020_08_acontece_pib 

Quebrando o Iceberg! Repeteco 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

O quebra-gelo de hoje é um teste de conhecimento e memória. O facilitador começará dizendo o nome de 

um livro da Bíblia, uma segunda pessoa repetirá o nome do primeiro livro e acrescentará outro, uma terceira 

pessoa repetirá os dois nomes citados e adicionará mais um, e assim por diante. 

Por exemplo: 

1ª pessoa: - Mateus. 

2ª pessoa: - Mateus, Salmos. 

3ª pessoa: - Mateus, Salmos, Gênesis. 

Prossigam até que se torne mais difícil lembrar de todos os livros citados. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Seja Forte - Isadora Pompeo 

Formoso És – Cantor PG 

Sou Casa – Elizeu Alves 



 

 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Chave dos Tesouros de Deus – Sabedoria do Alto | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Isaías 33.6 

Através da Palavra de Deus, aprendemos, em diversos lugares das Escrituras, que o temor do Senhor é 

uma chave que abre tesouros de Deus. Um 

Sabedoria do alto (Provérbios 9.10): O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e como precisamos 

de sabedoria! Para discernir as coisas, para tomar decisões, para reagir apropriadamente, para cumprir com 

nossos compromissos, necessitamos da sabedoria que vem do alto. Até mesmo nos momentos mais tensos 

e difíceis, este tesouro, a verdadeira sabedoria, nos ajuda e nos guia. 

Para você, quais são as diferenças entre a sabedoria de Deus e a sabedoria (o conhecimento) do 

homem? 

Compartilhe um momento em sua vida em que a sabedoria de Deus se manifestou. 

O conhecimento não garante a sabedoria. A verdadeira sabedoria vem de Deus, que nos revela a sua 

vontade, nos guia pelo caminho, nos mostra como agir e proceder em cada situação. A conclusão do livro 

de Eclesiastes nos ensina que não há limite para a escrita de livros, mas a suma é: temer a Deus. É no 

temor do Senhor que encontramos a sabedoria. 

Nas Escrituras há diversos exemplos de pessoas que foram guiadas pela sabedoria de Deus; você 

se lembra de um? 

Você conhece alguém que é simples (não é mestre nem doutor), mas é sábia e inspiradora? Quem? 

E como recebemos a sabedoria de Deus? Como alcançá-la? Primeiramente, precisamos crer no Senhor 

Jesus Cristo. Ele é a Sabedoria, a fonte de vida; e somente por ele recebemos a chave desse tesouro. Tiago 

1.5-8 também nos diz que podemos pedir a Deus sabedoria e, se o fizermos com fé, ele nos concederá.  

Você quer este tesouro de Deus, a sabedoria do alto, em sua vida? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Durante esta semana, procure compartilhar a sabedoria de Deus de alguma maneira. Converse com alguém 

próximo sobre algum princípio bíblico, partilhe na internet algum texto das Escrituras, ensine alguém do seu 

círculo de influência algum conhecimento. Compartilhe sabedoria e sê sábio. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor Deus, és o dono de toda sabedoria. Tu, com sabedoria, fizeste a terra e firmaste os céus. Tu, com 

poder, criaste todas as coisas para um determinado fim, e sei que eu fui criado para ti. Dá-me sabedoria, 

Senhor, para seguir os teus passos; dá-me entendimento para me alimentar da tua Palavra. Sonda-me e 

guia-me, conforme a tua infinita sabedoria. Eu clamo em nome de Jesus, amém! 


