
   
 

 
Dia 18 de Novembro de 2018 

Líder: essa é pra você!  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

"...como recebestes Cristo Jesus, o Senhor...” (Colossenses 2.6). 

A vida de fé é representada pelo receber – um ato que significa o oposto de qualquer coisa que se 

assemelhe ao mérito. É simplesmente a aceitação de uma dádiva. Como a terra bebe da chuva, como o 

mar recebe as correntes, como a noite aceita a luz das estrelas, também nós, nada tendo a oferecer, 

compartilhamos da graça de Deus. 

– Charles Spurgeon 

Dica para o líder!  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Intensivo Ser Igreja: Para as pessoas que querem se tornar membros da Primeira Igreja Batista de 

Curitiba e já são batizadas, nos dias 24 e 25 de novembro, das 14h30 às 17h, na Capela da igreja 

acontecerá o intensivo Ser Igreja.  

Bazar Beneficente: 30 de novembro, das 09h às 17h, no salão social da PIB. Telefone: (41) 3091-4327. 

Recitais do Espaço Vida e Música: Às 20h, dia 27 de novembro, no templo da PIB acontecerá o 

Concerto do Espaço Vida e Música; a entrada é 1 kg de alimento não perecível. Nos dias 05 e 06 de 

dezembro, às 20h, no Templo, o Espaço Vida e Dança apresenta “A Rainha Ester”. E dia 11 de dezembro, 

às 20h, na capela, terá o Recital do Espaço Vida e Banda.  

Quebrando o Iceberg! A Prova das Moedas 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Forme duplas e disponha todos em um círculo. O objetivo é simples – levar duas moedas e jogá-las num 

cesto localizado no centro da sala. Só que as moedas devem estar nas pálpebras de um dos participantes 

da dupla: uma em cada olho. Quem não está com as moedas deve guiar o (a) companheiro (a) até o 

centro orientando-o (a) somente com palavras. Antes de partir, devem dar uma volta de 360º. Se as 

moedas caírem, a dupla deve começar tudo de novo.  

Cristo: o Único Digno de Louvor!  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rendido Estou –  Aline Barros (e Fernandinho) 

Em Teus Braços – Laura Souguellis 

Eu Me Rendo (I Surrender) – Ministério Mergulhar 

 

https://youtu.be/iXTCIBAHq7Q
https://youtu.be/IxpWNuxGmzc
https://youtu.be/_qDKrvstS9c


   
 

O que aprendemos nesta semana? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Medo Diante das Tempestades da Vida | Pr. Adoniran Melo | Mateus 14.22-33 

Jesus havia multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão. Após este feito, enquanto estava se 

despedindo da multidão que presenciou o milagre, ele ordenou aos discípulos que seguissem de barco 

pelo mar da Galileia para a outra margem. E após ter despedido as multidões, Jesus subiu num monte 

para orar. Este episódio nos revela situações que os seguidores de Jesus podem enfrentar: 

1) Os discípulos enfrentam ventos contrários (vv. 22-24): A tempestade sobrava contra o barco dos 

discípulos e o levava para longe. Durante horas, eles lutaram contra os ventos e as ondas do mar revolto 

que ameaçava afundar o barco. Quando todos já estavam desesperados, Jesus surge para salvá-los. 

Contra quais ventos e tempestades você tem lutado? 

Você já se sentiu desesperado? 

2) Os discípulos enfrentam o medo (v. 26): No início, os discípulos não conseguiram perceber que era 

Jesus quem estava ali. O medo fez com que eles pensassem que um fantasma se aproximava. O 

desespero e o apego a própria sobrevivência fizeram com que os discípulos tivessem seu discernimento 

alterado. 

Do que você tem mais medo? 

O que, além do medo, pode nos impedir de discernir Jesus? 

3) Os discípulos podem se encher de coragem (vv. 28-30): Pedro foi ousado e saiu do barco em 

direção a Jesus, andando por sobre as águas. Porém, logo começou a afundar, pois o medo nos impede 

de vivermos o sobrenatural de Deus. Então, Pedro gritou por socorro e clamou a Jesus por ajuda. 

Como podemos manter nosso foco em Jesus? 

Jesus já socorreu você alguma vez? 

4) Os discípulos devem se encher de fé (vv. 31-33): Jesus prontamente estende as mãos e salva 

Pedro. As mãos de Deus não estão encolhidas. Mesmo diante da pouca fé de Pedro, Jesus o leva pelas 

águas de volta ao barco e acalma a tempestade. 

Você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador? 

Você gostaria de estender os braços para ser salvo por Jesus hoje? 

Compartilhando o Evangelho 

_____________________________________________________________________________________ 

Você já presentou alguém com uma Bíblia? Certamente não há presente melhor. Provavelmente você conheça 

pessoas que não conhecem Jesus; presenteie alguma delas (uma que esteja aberta para o evangelho) com a 

Palavra de Deus e se ofereça para ajudá-la no entendimento das Escrituras. 

Tempo de orar 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai, obrigado pela salvação! Obrigado pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Esta obra bendita que redimiu 

os nossos pecados, nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Senhor, nos ajuda 

a permanecermos firmes, nos ajuda a sermos mais ousados e nos ajuda a ser mais corajosos. Mas 

principalmente aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém! 

https://youtu.be/_wWGH8BX_V4?t=2800
https://my.bible.com/bible/129/MAT.14.22-33
https://my.bible.com/bible/129/MAT.14.22-24
https://my.bible.com/bible/129/MAT.14.26
https://my.bible.com/bible/129/MAT.14.28-30
https://my.bible.com/bible/129/MAT.14.31-33


   
 

 

 


