
 

   
 

 
Dia 28 de Outubro de 2018 

Líder: essa é pra você! Tempo 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Por vezes, olhamos para a ação de Pedro em negar Jesus três vezes e ficamos admirados. Porém, não 

somos muito diferentes. Quantas vezes negamos Jesus por um filme no Netflix? Quantas vezes negamos 

Jesus por horas extras no trabalho? Quantas vezes negamos Jesus para estudar? Temos tempo para 

muitas coisas, mas recusamos investir tempo para o que realmente importa: ter intimidade com Deus. 

Ouça este louvor e seja ministrado por essa realidade atual: Senhor do Tempo, do Paulo César Baruk 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Seja um voluntário: O Ministério Infantil convida pais, mães, jovens e adolescentes a se envolverem 

neste serviço e abençoar nossas crianças. Todo domingo, às 09h, no 1º andar. Informe-se para se 

preparar e servir usando seus dons. 

Congresso Nacional sobre Sexualidade e os Desafios da Igreja: Nos dias 8, 9 e 10 de novembro, 

acontecerá o Congresso Nacional sobre Sexualidade e os Desafios da Igreja, a fim de preparar as igrejas 

para lidarem com a demanda desta geração. Programação completa no site.   

Soul Natal: O Projeto Vida e Arte apresenta: Concerto Em Cena Soul Natal. Dia 13 de novembro, às 20h 

no templo da PIB. Ingresso custando R$10,00. 

Quer ficar atualizado sobre os eventos da Primeira Igreja Batista de Curitiba? Acompanhe em: 

eventos.pibcuritiba.org.br  

 

Quebrando o Iceberg! Meu valor para Deus 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Entregue um papel e uma caneta a cada participante, peça-lhes que desenhem nesse papel como se 

veem. Estabeleça um tempo máximo de 3 a 5 minutos. Diga-lhes que não é nada artístico, mas, apenas 

uma forma de auto visão. Após terminarem, peça para cada um analisar seu desenho e ver se realmente 

se parecem com ele; vão notar pouquíssima semelhança, pois, não são desenhistas profissionais. 

Ao final, explique o objetivo que é mostrar que independentemente de como nos vemos, Deus vê o 

coração e a disposição para com ele e sua obra. Ninguém consegue desenhar o que realmente é, mas 

Deus sim! 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Grandes Coisas (God of This City) – Fernandinho 

Ele Não Desiste de Você – Marquinhos Gomes 

https://youtu.be/KGVQOv4oLdE
https://www.pibcuritiba.org.br/congresso-nacional-de-sexualidade/
https://youtu.be/5WxNEs9fxG0
https://youtu.be/v71eH2nGcjo


 

   
 

Grandioso é o Senhor (How Great is Our God) – Primeira Igreja Batista de Curitiba 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Revelações Constrangedoras | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Marcos 14.27-38 

Continuando o estudo sobre os momentos vividos por Jesus e seus discípulos antes da crucificação, a 

palavra de Deus nos revela, sob a perspectiva da vida de Pedro, como nossa relação com Jesus pode ser 

afetada quando existe diferença entre como nos vemos e como Jesus nos vê. Vamos conferir algumas 

revelações constrangedoras que Jesus fez: 

 

1) Todos vão fugir e me abandonar (vv. 27-28): Jesus sabia que todos os discípulos iriam fugir e 

abandonar ele, por não estarem preparados para o que iria acontecer. A lição que podemos tirar é que, 

por melhor que seja o nosso mestre na fé, há enfretamentos na vida que podem nos abalar, e o medo 

pode tomar conta de nós. Nesses momentos, nossa força e habilidades não resolvem, mas Jesus sempre 

mostra sua natureza de Salvador que não desiste de nós (v. 28); e o mais importante é que nada pode nos 

separar do amor de Jesus (Romanos 8.35-39), nós que muitas vezes nos afastamos dele. 

Você se lembra de momentos que sentiu a intervenção da graça de Deus em sua vida?  

 

2) Você me negará (vv. 29-31): A segunda revelação é feita após a convicção demonstrada por Pedro, 

dizendo que jamais trairia Jesus; essa afirmação era verdadeira, porém, Pedro contava com suas 

ferramentas pessoais e humanas, e as batalhas espirituais não são vencidas com as armas carnais (2 

Coríntios 10.4-5). 

Quais ferramentas humanas você identifica em Pedro? Quais você identifica em sua vida? 

Que ferramentas espirituais podemos usar nas dificuldades para vencer batalhas espirituais? 

 

3) Você não consegue vigiar nem uma hora comigo (vv. 32-38): O tempo que antecedeu a prisão de 

Jesus era também para que seus discípulos se prepararem para o que estava por vir e serem capacitados 

na fé. Jesus repetiu três vezes o pedido de vigilância aos discípulos, dando ênfase a algo que era 

realmente importante: vigiar para discernir os processos de Deus e ser capaz de aceitar a vontade dele. 

Como devemos vigiar? 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O 4K - Amor em Alta Definição é uma campanha do Ministério One da Primeira Igreja Batista de Curitiba 

com o objetivo de espalhar o amor de Cristo pela cidade através de ações práticas. Não fique de fora e 

compartilhe o evangelho através do amor de Jesus. Permita-se ser usado por Deus. Baixe o aplicativo 

pelo link. Mais informações no site.  

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Que possamos ter o coração quebrantado e arrependido diante de Deus, confiando nele. E estejamos 

dispostos a deixar nossas armas e “capacidades carnais” de lado, usando as ferramentas espirituais para 

a glória de Deus. Amém! 

 

https://youtu.be/D_0Vm7sH52M
https://my.bible.com/bible/211/MRK.14.27-38
https://my.bible.com/bible/211/MRK.14.27-28
https://my.bible.com/bible/211/MRK.14.28
https://my.bible.com/bible/211/ROM.8.35-39
https://my.bible.com/bible/211/MRK.14.29-31
https://my.bible.com/bible/211/2CO.10.4-5
https://my.bible.com/bible/211/2CO.10.4-5
https://my.bible.com/bible/211/MRK.14.32-38
https://linktr.ee/oneministerio
https://www.pibcuritiba.org.br/4k/


 

   
 

 

 


