
ESQUEMA DE REUNIÃO

1. ORAÇÃO (3 min.): Inicie a reunião com uma oração dedicando a reunião do grupo 

a Deus e pedindo Sua direção!

2. ADORAÇÃO (3 min.): Ajude as pessoas a se expressar para com Deus (use salmos
bíblicos ou músicas de louvor).

Poder pra salvar – Aline Barros

https://www.youtube.com/watch?v=Zji5fF2QeeQ

3. ESTUDO BÍBLICO (7 min): Faça o Estudo de hoje descrito na próxima folha!

4. QUESTÕES: As perguntas não são obrigatórias! Faça somente se houver condições
e tempo para uma conversa entre os participantes!

5. PASSAR AGENDA E AVISOS IMPORTANTES

CÉLULAS NAS EMPRESAS
Estudo baseado no texto :
Mateus 28.18-20

Tema:  A GRANDE 

COMISSÃO

Objetivo: Compreender 

que a obra da salvação é a 

missão para todos os que 

foram alcançados pela 

graça de Jesus Cristo.

LEMBRE-SE!

Sempre que for possível, convide pessoas para irem a um culto da 
igreja!

Quando houver interesse, encaminhe pessoas para fazer o 
discipulado! 

Pibcuritiba
Rua Bento Viana, 1200
Batel, Curitiba – PR
Nossos cultos: sábados 19h30, domingos 
9h, 11h e 19h.



1. INTRODUÇÃO DO TEMA: Na década de 90 do século passado, ou mesmo antes, muitas organizações 
passaram a formular e divulgar o que fcou conhecido por declaração de visão e missão.

  Veja algumas:

GERDAU
Gerar valor para nossos clientes, acionistas, equipes e a sociedade, atuando na indústria do aço de forma 
sustentável.
 
MICROSOFT
Na Microsof, a nossa função é ajudar as pessoas e empresas em todo o mundo a concretzarem  todo o seu 
potencial. Esta é a nossa missão. Tudo o que fazemos refeteese nesta missão e nos valores que a tornam pose 
sível.

CATERPILLAR
 A responsabilidade social da Caterpillar é dedicada a promover a melhoria da qualidade de vida e a 
sustentabilidade do planeta.

ACCOR
A missão: É difundir os valores e cultura da organização e assegurar o desenvolvimento das competências 
chaves, por meio da educação permanente, contribuindo para reforçar sua imagem.

FIAT
A missão: Desenvolver, produzir e comercializar carros e serviços que as pessoas prefram comprar e tenham 
orgulho de possuir, garantndo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio.

MCDONALD'S
A missão: Servir alimentos de qualidade, com rapidez e simpata, num ambiente limpo e agradável.

SANEPAR
 Prestar serviços de Saneamento Ambiental de forma sustentável, contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida.
 Ser uma empresa de excelência, comprometda com a universalização do Saneamento Ambiental.

PIB DE  CURITIBA

“Nosso propósito é levar pessoas a um relacionamento intenso com Deus, amar e servir ao 
próximo, e fazer Jesus conhecido de todos os povos, no poder do Espírito Santo.”

CÉLULAS NAS EMPRESAS



1. FALANDO SOBRE O ASSUNTO: 

As declarações de missão, visão e valores de uma organização seja ela pública,  privada, do terceiro setor ou 
religiosa tem por fnalidade, comunicar à sociedade sua visão de mundo, sua intenção de realizar ou produzir 
algo e de como pretende fazer isso de forma que seu público alvo fque satsfeito e a organização, contabilize o 
resultado pretendido.

              Todas as pessoas que pertencem  à essas organizações, precisam ser lembradas com  alguma frequência, para

              que não percam o foco e assim contribuírem para a realização  dos alvos estabelecidos em suas declarações.

              Todos aqueles que tveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo e a Ele entregaram suas vidas, foram salvos   

              para a vida eterna (Jo. 3.16). Passaram a pertencer ao maior empreendimento que existe em todo o universo:  

              levar as pessoas não alcançadas, a tomarem uma decisão sobre onde e com quem passarão a eternidade.

              Todo cristão passou a ser um agente (não secreto) para a salvação do mundo perdido e espiritualmente condee

              nado. (Romanos 3.23 e 6.23)

              Esta missão como vemos na passagem bíblica abaixo não é exclusividade de um clero local ou de missionários 

              itnerantes. Cabe a cada um, salvo pelo sacrifcio de Jesus Cristo, cumprir a grande comissão!

2. ONDE ESTÁ NA BÍBLIA? MATEUS 28.18-20

18   Então Jesus chegou perto deles e disse:
— Deus me deu todo o poder no céu e na terra. 19 Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam 
com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo 20 e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou 
com vocês todos os dias, até o fim dos tempos.



3. QUESTÕES PARA DEBATE:

1) Por que é importante defnir uma declaração de visão e missão? Você conhecia a declaração de 
visão da PIB de Curitba? 

2) Como discípulo de Jesus, qual a principal fnalidade que sua vida tem enquanto ele o mantém aqui
na terra?

3) Compartlhe a últma experiência em que Você foi usado pelo Espírito Santo para falar o plano de 
salvação para uma pessoa não convertda?

4) Você conhece o “caminho de Romanos” para anunciar o Evangelho?

3.23Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus

6.23 Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que 
temos  união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. 10.9 Se você disser com a sua boca: “Jesus é Senhor”
e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. 10 Porque nós cremos com o 
coração e somos aceitos por Deus; falamos com a boca e assim somos salvos. 13Como dizem as 
Escrituras Sagradas: “Todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos.” 14Mas como é que as 
pessoas irão pedir, se não crerem nele? E como poderão crer, se não ouvirem a mensagem? E como
poderão ouvir, se a mensagem não for anunciada? 

                5)  Após o estudo  deste tema, o que Você decide fazer para melhorar o cumprimento de sua missão?
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