
ASSUNTO DA SEMANA: Aprenda a andar com o Senhor em todo e qualquer tempo. 

Curitiba, 13 de setembro de 2020 

 

Objetivo do encontro: Lembrarmos que Deus está sempre nos preparando, seja para os momentos de grande 

dificuldade, luta e desafio, mas também para quando vivermos na abundância e na benção. Devemos nos recordar 

dos valores e do caminho de Deus para não nos tornarmos soberbos, assim que estejamos firmes na fidelidade para 

com o Senhor. 

Para o líder: Lembre que mesmo em época de pandemia a missão da célula é evangelizar, devemos estar sempre 

convidando pessoas para que venham a célula, mesmo de forma virtual. Leia para o pessoal, quanto da visão da igreja: 

“Levar as pessoas a buscar um relacionamento intenso com Deus, amar e servir ao próximo e fazer Jesus conhecido 

em todos os povos, no poder do Espírito Santo”. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Vamos nos conhecer um pouco mais?  

Objetivo e aplicação: Líder como passamos pela semana da pátria, comente algo que você (líder) tem orgulho em 

relação ao nosso país, logo na sequência fale que temos problemas em nossa nação (independentemente da ideologia 

ou conceitos políticos que cada um possua), mas peça que comentem sobre o que mais admira, tem orgulho ou que 

faz o coração bater em relação a esta nossa pátria. Procure criar um ambiente positivista e sem questões que possam 

gerar polêmicas ou discussões. Este é um momento de pensarmos e refletirmos sobre a beleza, valores, cultura e tudo 

aquilo que o Brasil nos proporciona de alegria.  

20 MINUTOS 

1. Deus somente Deus  

2. Leia: Salmo 68:1-11, qual o versículo que mais chamou a sua atenção e por quê? 

3. Em oração, agradeça por milagres, bênçãos ou misericórdia que o Senhor concedeu na semana que passou. 

4. Mais que vencedor  

O RESUNO DA MENSAGEM: Aprenda a andar com o Senhor em todo e qualquer tempo 

Deuteronômio 8:1-20 - Pr. Paschoal Piragine Junior 

 

INTRODUÇÃO  

Muitas vezes passamos por tempos difíceis em nossas vidas e não conseguimos entender o que Deus está fazendo 

conosco. Em outras situações, quando tudo está bem, nos esquecemos do que aprendemos nos dias de provação. 

Estudaremos estas duas perspectivas: 



1. Entendendo os tempos difíceis (v. 1-10): As nossas dificuldades são um treino de fidelidade para que toda 

benção prometida não se perca, assim o Senhor poderá trabalhar em áreas de nossa natureza humana para que os 

tempos de abundância possam ser desfrutados nos valores certos, para tanto o Senhor tratará: a) orgulho – sem o 

Senhor nada podemos fazer, cada luta em nossa vida é usada pelo Senhor para quebrar nosso orgulho. b) fidelidade 

– Se tudo depende de Deus, pela fé devemos fazer todas as coisas do jeito de Deus, crendo que Ele tem o melhor para 

nós. c) revelação do coração – O Senhor demonstra o que está em nosso coração nos tempos difíceis, dando-nos 

oportunidades para que possamos corrigir, restaurar e nos comprometer com o Senhor em fé e fidelidade.  

Toda provação é uma situação controlada, não estando a mercê de nossa própria sorte. Aprendemos a andar no 

caminho do Senhor, entrando na posse da benção prometida. 

O que é fidelidade para você? Como ser fiel à Deus em momentos de dificuldades? 

O que você entende por “Experimentar a alegria e a certeza de se viver no temor do Senhor”?  

2. Cuidado para não perder a benção (v.11-20): Algumas pessoas se perdem no tempo das lutas e dificuldades, 

mas há outras que se perdem no tempo das bênçãos do Senhor. Assim quando imaginamos que poderia ser mais fácil 

ser fiel nas bênçãos, vemos justamente o contrário. Por isto Moisés deixa algumas advertências: a) cuidado com o 

orgulho – “Não pensem que aquilo que vocês possuem, foi fruto do seu braço forte, mas se lembrem que veio do 

Senhor”. b) Cuidado para não se esquecer do Senhor - quando estamos nas bênçãos de Deus, tudo parece estar sob 

o nosso controle, a fé passa a ser um acessório e não o centro de nossa vida. Lembre-se de onde você veio, dos dias 

em que foi preparado para depender do Senhor e que tudo procede das mãos de Deus. A abundância veio de Deus e 

não foi você que conquistou, mas o Senhor quem deu. c) Não troque a benção pelo juízo de Deus – cuidado para não 

cometer os mesmos pecados que você foi instrumento de Deus para o julgamento. Ao esquecermos do Senhor, 

flexibilizamos os nossos valores, perdendo a capacidade de influenciar o mundo a nossa volta e passamos a ser 

influenciados por ele. 

O que você entende por influenciar e se deixar ser influenciado? De que jeito o mundo pode te influenciar? 

Pensando no seu caminhar com Deus, qual é o legado que você quer deixar para a próxima geração?  

Conclusão: 

Moisés advertiu o povo quanto a esquecerem do Senhor nos momentos difíceis ou de grande abundância. Quantas 

vezes estamos cometendo os pecados que sabemos que o Senhor condena, além daquelas vezes que achamos que 

nunca perderemos a benção do Senhor ou que sem Deus conseguiremos fazer qualquer coisa. Deus quer te convidar 

a depender dEle e a abandonar tudo aquilo que desvia dos seus caminhos. 

Checagem: Quais são os pontos que te mantém orgulhoso e ao mesmo tempo te afastam de Deus? O que te prende 

para colocar os valores de Deus sobre a sua vida? Você está disposto a deixar o orgulho que te consome e ter o Senhor 

como absoluto em sua vida? Aproveite a oportunidade e de um testemunho do que Deus fez em tua vida.  

Como estão as pessoas próximas de você e de sua família? O seu professor ou de seus filhos? Seu colega de trabalho? 

Ou da escola/universidade? Sua diarista, seu patrão/chefe, colegas de trabalho? Seus amigos antigos que costumava 

conversar antes da pandemia? Que tal reencontrá-los virtualmente, bater um papo e orar com eles, logo após procure 

um versículo bíblico para apoiar e motivar, deixando como uma reflexão para a semana.   

Oremos: Pela saúde emocional das famílias da nossa igreja. Pelos voluntários de comunicação, que estejam protegidos 

durante as atividades na igreja, proporcionando sempre as bençãos do Senhor pela Internet e TV. Pelos cientistas que 

estão desenvolvendo a cura do Covid19, para que recebam a sabedoria e direcionamento de Deus. Pelo ministério de 

célula, as reuniões online e as multiplicações de células. Pelos cultos online da PIB para que o evangelho de Jesus seja 

proclamado em todas as partes do Brasil e do mundo.  


