
 
Dia 30 de Agosto de 2020 

 

Líder: essa é pra você! Ânimo para trabalhar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Orando Neemias 4.6 • Senhor, que exemplo para mim é o povo que trabalhou para edificar o muro de sua 

cidade! Como eu quero também ser como ele, e ter alegria, ânimo, disposição e vontade de trabalhar para 

o Senhor. Assim como aqueles trabalhadores tiveram ânimo para trabalhar, também eu quero ter, meu Pai. 

Quero dedicar-me, esforçar-me e alegrar-me ao servi-lo. Privilégio é participar da sua Obra, Senhor, e poder 

edificar seus muros. Levantar barreiras contra o pecado e fortalecer nossa fé. Ah, que eu seja feliz, que eu 

tenha ânimo, para levantar este muro em minha vida, Deus. Que eu trabalhe todos os dias com alegria, 

servindo o Rei dos reis com inteireza de coração. Em Cristo Jesus, eu faço esta oração. Amém! 

 

“Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura; porque o povo tinha 

ânimo para trabalhar.” - Neemias 4.6 (ARA) 

 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Redes sociais One: Você e os participantes de sua célula já seguem nossas redes sociais? Acessem: 
Instagram: @oneministerio; Facebook: onejuventude e Youtube: One Ministério.  
Campanha de jejum: Participe conosco do Jejum do Avivamento Pessoal! Toda sexta-feira, das 6h às 18h!  
Arte que sustenta: O nosso objetivo é construir uma rede de apoio aos artistas, que neste tempo de 
pandemia estão sem sustento. Você e sua célula podem ajudar! Sigam a gente no Instagram: 
@ArteQueSustenta e fiquem por dentro de tudo! 
 

 

Quebrando o Iceberg! E se você for... 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Faça uma pergunta de cada vez e peça que os participantes respondam com sinceridade: 
1) E se você puder entrar na máquina do tempo, que tempo escolheria (passado ou futuro)? 2) E se puder 
viver em outro país, qual seria? 3) Se ganhasse 1 milhão de dólares, em que você gastaria? 4) Se pudesse 
mudar algo em você, o que mudaria? Finalize com a pergunta chave: 5) Por que você escolheu estas 
respostas? 
Reflexão: existem coisas que nós queremos que mude, mas nossos desejos estão alinhados com o desejo 
de Deus para nós? Cite Mateus 6:33: 'Mas busquem em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e 
todas estas coisas lhes serão acrescentadas.' 
 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jesus Em Tua Presença | Ministério Morada  

Amanda Rodrigues | Todo Dia 

Deus está perto de nós | PIB Curitiba 

https://www.youtube.com/watch?v=aMpM68cb5MY
https://www.youtube.com/watch?v=osUxUXpTuBQ
https://youtu.be/E2bnK_DXS2o?t=5226


 
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Seja um vencedor | Pr. Paschoal Piragine | Salmos 20 

Na semana passada, estudamos este salmo e aprendemos que ele está dividido em 2 partes (um clamor 
pela vitória e afirmações de fé), hoje vamos continuar olhando para as afirmações de fé que são armas 
poderosas (com louvor, oração e atitude). Hoje, vamos estudar os resultados da oração de guerra. 

1) Revela a autoridade de Deus entre os demônios, limitando o poder de sua atuação (Ef. 6:12): Muitas 

batalhas que enfrentamos são espirituais e se não usarmos as armas do espírito não alcançaremos a vitória. 

Conforme está escrito em Efésios, nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra poderes espirituais. Em 

Lucas 10.19, Jesus afirma que nos concede autoridade para lutar contra as forças do inimigo. Aqui, o texto 

fala sobre pessoas endemoninhadas, porém não são apenas as pessoas que sofrem influência de satanás, 

estruturas sociais também são demonizadas e trabalham para confundir e atrapalhar os servos de Deus em 

várias áreas, na saúde, na educação, na economia e na política. Nós precisamos de sabedoria para 

identificar estas investidas do diabo e reagir com as armas espirituais. 

Você já conseguiu identificar que uma situação não seria resolvida se não utilizasse as armas 
espirituais?  

2) Movimenta os exércitos de anjos do céu (Hb. 1:14): Reconhecemos que nossa capacidade é limitada, 
mas sabemos que podemos pedir o auxílio de Deus. Ele envia seus anjos para trabalharem em nosso favor 
e a favor da sua obra na terra. A igreja tem uma força espiritual que não conhecemos, e não estou falando 
de uma estrutura organizacional, e sim a Igreja de Jesus em todo o mundo. Quando nós reconhecemos a 
posição de combate que entramos, quando oramos e erguemos clamores aos céus em favor de 
missionários, pastores, evangelistas, irmãos da fé que precisam de socorro, Deus ordena a benção, cura, 
libertação, livramento e salvação. A Bíblia está repleta de milagres ordenados por Deus em favor da igreja. 
Em Atos 12, Pedro experimentou uma libertação da prisão enquanto a igreja orava em seu favor.  

Você se recorda de algum momento em que participou de uma oração com a igreja e foram 
surpreendidos com um milagre?  

3) Traz a realidade o que Deus já havia prometido durante o clamor: Precisamos ter intimidade com a 

Bíblia, para reconhecer a vontade de Deus e o poder e a autoridade que existe no nome de Jesus. Quando 

entendemos que somos parte integrante do plano de salvação de Deus para a humanidade, sabemos que 

Ele espera de nós uma postura de combatente conhecedor das estratégias de guerra e das armas mais 

eficientes para a batalha espiritual, além de sabermos que alcançaremos a vitória, guerreamos com a 

convicção de que toda a oposição será vencida com a ajuda do exército celestial de nosso Senhor. 

Você já precisou usar as promessas e verdades da Bíblia para vencer alguma batalha? Compartilhe. 

Tempo de orar 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fomos desafiados a convidar um irmão para ser nosso companheiro de oração. Faça isto essa semana 

convide alguém para te ajudar nas suas súplicas e batalhas espirituais e experimente os benefícios de 

compartilhar suas lutas com alguém que irá te fortalecer. Deus, nos mostra com quem devemos nos unir 

para lutar as batalhas espirituais e compartilhar as vitórias que receberemos do Senhor. Nos ajuda a 

mantermos nossos olhos e ouvidos bem abertos às suas orientações do seu Espírito Santo para nos 

tornarmos soldados de elite no seu exército. Em nome de Jesus, amém. 

Evangelismo 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Que tal durante esta semana se colocar à disposição para ajudar um amigo, vizinho ou parente, não cristão 

em oração? Faça contato dizendo que gostaria de ajudar através da oração e pergunte se a pessoa tem 

algum pedido específico de oração. 

https://my.bible.com/pt/bible/1840/PSA.20.NAA
https://bible.com/bible/1840/EPH.6.12
https://bible.com/bible/1840/LUK.10.19
https://bible.com/bible/1840/HEB.1.14
https://bible.com/pt/bible/1840/ACT.12.NAA

