
 

   
 

 
Dia 13 de setembro de 2020 

 Líder: essa é pra você!  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Precisamos conhecer mais e mais o Senhor. Ele é magnífico, lindo, glorioso. E ele está vindo. Que, em sua 

vinda, sejamos por ele aprovados. 

E como podemos ser aprovados para o Dia do Senhor? Orando para que ele aumente em nós o nosso amor 

mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovar as coisas excelentes e nós mesmos 

estarmos aprovados. 

 

"…para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o Dia de Cristo…" 

– Filipenses 1.10 (ARA) 

 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/CE9WbxXnuad/ 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Missionar: A missão não pode parar e você faz parte dela. Missionar 2020, de 25 a 27 de setembro (mais 

informações missionar.com.br), participe das oficinas! Contribua para os projetos missionários através do 

site pibcuritiba.org.br/em-missao 

Encontro One Love: Encontro online para namorados no dia 23 de setembro, às 20h. Faça sua inscrição 

para ser ministrado sobre como namorar em nosso tempo.            

Quebrando o Iceberg! Favorecidos 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Descrição: É tempo de compartilhar as bençãos de Deus! Peça para que voluntariamente, alguns membros 

da célula compartilhem bençãos recebidas e como foi o favor de Deus sobre suas vidas.  

Manter em nossa memória tudo o que Deus já fez e compartilhar com outras pessoas renova a nossa fé e 

inspira outras pessoas a também terem experiências com Deus.  

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bem-aventurado – Aline Barros 

A Alegria do Senhor – Fernandinho 

Tu somente és Deus – PIB Curitiba 

 

 

https://www.instagram.com/p/CE9WbxXnuad/
https://youtu.be/MNldodUlYsk
https://youtu.be/ozZfvE1p5zM
https://youtu.be/MSQO743DjjE


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Aprenda a andar com o Senhor em qualquer tempo | Pr. Paschoal Piragine Jr | 

Deuteronômio 8.1-20 

Moisés estava preparando o povo para entrar na cidade prometida, porém, Deus já tinha falado a ele que 

ele não entraria nesta terra. Neste texto, vamos estudar dois pontos, o primeiro sobre o propósito de Deus 

em deixar o povo andar por 40 anos no deserto e o segundo, sobre advertências para viver após passar 

pelos tempos difíceis. Vejamos o que a palavra de Deus nos fala sobre esses dois tempos: 

1) Entendendo os tempos difíceis (vv. 2-3): O deserto foi um treino de fidelidade para que as bênçãos 

prometidas não se perdessem. Com o povo de Israel, podemos destacar o trabalhar de Deus sobre:  

a) O orgulho do povo: O orgulho faz parte da natureza humana (Deus precisou “quebrar” o povo, pois 

mesmo sendo eles escravos no Egito, tinham orgulho), o Senhor teve que mostrar que quem 

abençoa e sustenta é Ele, toda benção e misericórdia é a graça de Deus, sem o Senhor nada 

podemos fazer! 

 

b) Fidelidade (v. 2): Fidelidade é fazer as coisas do jeito de Deus, crendo que Ele tem o melhor para 

nós, é fé colocada em prática!  

Como podemos nos manter fiéis em tempos difíceis?  

Você crê nas promessas de Deus?  

 

c) Revelação do coração (vv. 7-10): Deus sabia o que estava no coração do povo, e queria revelar a 

eles o que estava em seus corações.  

O objetivo de Deus era ensinar o povo a andar em toda e qualquer situação sempre confiando e no 

caminho do Senhor. 

O que Deus tem revelado do seu coração e que você ainda não viu? O que precisa ser tratado? 

2) Cuidado para não perder a benção (vv. 11-20): Nessa segunda parte, Moisés faz advertências sobre 

os tempos de bençãos, vejamos algumas: 

a) Cuidado com o orgulho (vv. 14, 17): A palavra de Deus nos mostra que o orgulho é um problema 

tão sério, que mesmo após os 40 anos sofrendo no deserto, ainda seria necessário alertar sobre que 

tudo vem de Deus e não de seus próprios esforços; sem Ele, nada funciona (1 Pedro 4.5-6).   

Quando os dias de abundância chegam, você lembra de onde Deus te tirou? 

b) Cuidado para não esquecer do Senhor: Na terra prometida eles tinham muitas coisas (terras, 

instrumentos agrícolas, tecnologia, etc), a essência da vida deles passou a ser “conquistar, manter 

e produzir” e a fé em Deus havia se tornado um acessório e não o centro da vida deles (Juízes 2.10). 

Qual é o alvo das famílias cristãs atualmente?  

 

c) Não troque a benção pelo juízo de Deus (vv. 19-20): As nações que perdiam as terras para Israel 

as perdiam devido o juízo de Deus sobre eles (idolatria, iniquidade, etc) (Gênesis 15.13-16) 

(Deuteronômio 9.4-5). O que Deus nos fala é que Ele é justo e Sua justiça pode cair mesmo para 

seu povo, caso esqueçam do Senhor e flexibilizem seus valores.  

 

 

 

 

 

https://www.bible.com/bible/1608/DEU.8.1-20
https://www.bible.com/bible/1608/DEU.8.2-3
https://www.bible.com/bible/1608/DEU.8.2
https://www.bible.com/bible/1608/DEU.8.7-10
https://www.bible.com/bible/1608/DEU.8.11-20
https://www.bible.com/bible/1608/DEU.8.14,17
https://www.bible.com/bible/1608/1PE.4.5-6
https://www.bible.com/bible/1608/JDG.2.10
https://www.bible.com/bible/1608/DEU.8.19-20
https://www.bible.com/bible/1608/GEN.15.13-16
https://www.bible.com/bible/1608/DEU.9.4-5


 

   
 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Agrada ao Senhor manter o temor e a fidelidade a Ele a cada geração. Você tem compartilhado o que Deus 

já fez em sua vida com seus parentes, amigos, colegas de trabalho? Tem mantido a importância da 

obediência a Deus viva? Invista tempo para passar os valores do Senhor, Ele deve estar em primeiro lugar 

nas nossas vidas e famílias. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Oremos para que possamos escolher as bençãos do Senhor e tenhamos um coração temente e obediente 

a Deus, e que em todo tempo possamos glorificar a Deus. 


