
   
 

 
Dia 25 de Novembro de 2018 

Líder: essa é pra você! Pregue a si mesmo 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o 

louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu” (Salmo 42.5). 

Você compartilha as boas-novas sobre Jesus Cristo com você mesmo? Ouvir e receber a mensagem de 

Deus é uma prática extremamente importante, não apenas para o descrente receber fé, ou para o recém-

convertido crescer do leite espiritual para o alimento sólido, mas também para o cristão maduro se 

fortalecer e permanecer firme. Fale com sua alma, bem como o salmista faz nos salmos 42 e 43. Conforte-

se, anime-se, alimente a si mesmo com as gloriosas promessas conquistadas na cruz. 

 

Dica para o líder!  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Encontro Jovens Casais: Para namorados, noivos e casados. Dia 30 de novembro, sexta-feira, das 20h 

às 22h. O evento é gratuito. 

Conferência WE ARE ONE 2019: A segunda edição da conferência mais incrível da cidade está 

chegando. Nosso objetivo é lotar o templo e ver 4 mil pessoas, no feriado de carnaval, buscando mais de 

Deus, para começarmos um ano cheio da presença dele. Você não pode ficar de fora disso, com certeza 

irá marcar a sua vida. O investimento é de R$ 90,00 até 31/12/2018 e R$ 110,00 a partir de 01/01/2019. 

Faça sua inscrição online (https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/weareone), ou nos stands no final do 

culto. 

 

Quebrando o Iceberg! O garoto chamado Amor 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Enquanto você conta a estória do garotinho chamado amor, as pessoas deverão fazer os gestos que estão 

relacionados a cada palavra acima do texto. Comece contando a estória devagar para que todos 

entendam. Depois vá acelerando até onde as pessoas conseguirem acompanhar. É muito divertido. A 

descontração é garantida. 

PAZ: aperto de mão | AMOR: um abraço | GARRA: troca de lugares | SORRISO: Gargalhada | BEM-

VINDOS: bate palmas 

https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/weareone


   
 

 

Era uma vez um garotinho chamado AMOR. AMOR sonhava sempre com PAZ. Um certo dia sonhou que 

a vida só teria sentido quando ele descobrisse a PAZ e foi com GARRA que AMOR saiu à procura da PAZ.  

Chegando junto ao colégio onde estudava, encontrou os seus amigos que tinham um SORRISO nos lábios 

e foi nesse momento que AMOR começou a perceber que o SORRISO dos amigos transmitia a PAZ, pois 

sentiu ainda que a PAZ existe no interior de cada um de nós, basta saber dar um SORRISO.  

E nesse momento, com muita GARRA, a turma gritou bem forte: AMOR, AMOR você encontrou a PAZ que 

procurava? AMOR respondeu com muita GARRA: Sim. Encontrei a PAZ, pois ela existe em cada um de 

nós, basta saber dar um SORRISO bem bonito.  

E sejam todos BEM-VINDOS! 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor!  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ousado Amor (Reckless Love) –  Isaias Saad 

Até Que Nada Mais Importe – Paulo César Baruk 

Lugar Secreto – Gabriel Guedes 

 

O que aprendemos nesta semana? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O Maior Mandamento | Pr. Erik Saes | Mateus 22.35-40 

Nestes versículos de Mateus, há o relato de quando os escribas/mestres da lei, com o intuito de 

criminalizar Jesus, lhe perguntam qual era o maior mandamento; e ele, então, respondeu: O maior 

mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje vamos aprender quais são os aspectos que nos 

levam a amar a Deus sobre todas as coisas. 

1) Obediência: É impossível desassociar o amor a Deus com obediência. Temos no nosso coração uma 

tendência em desobedecer a Deus, pois somos todos pecadores; porém, o amor que a Bíblia nos 

apresenta está associado com obediência. (João 14.15; Lucas 6.46; Tiago 1.22 e 1 João 5.3). O 

evangelho diz que devemos tomar a cruz de Cristo e segui-lo, portanto, devemos dizer não para as nossas 

vontades e sim para as vontades de Deus. 

Como tem sido sua caminhada com Jesus? 

 Quais são as formas práticas de obedecermos a Deus em nosso dia-a-dia? 

2) Intensidade: Somente vamos viver a plenitude de amor em Deus quando amarmos ele com 

intensidade (Jeremias 29.13). Quanto mais buscamos, mais encontramos. Muitas vezes ficamos em um 

barco à deriva no meio do oceano, não porque o vento parou de soprar, mas porque abaixamos as velas. 

“Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade.” (Salmos 145.18). 

https://youtu.be/wSKKEAnLTDw
https://youtu.be/d12h68rR2zI
https://youtu.be/MSjFJqp4LvI
https://youtu.be/uMcOJvB2BB4?t=2751
https://my.bible.com/bible/129/MAT.22.35-40
https://my.bible.com/bible/129/JHN.14.15
https://my.bible.com/bible/129/LUK.6.46
https://my.bible.com/bible/129/JAS.1.22
https://my.bible.com/bible/129/1JN.5.3
https://my.bible.com/bible/129/JER.29.13


   
 

Como você tem buscado a Deus com intensidade? Você tem deixado para buscar a Deus somente 

em cultos e células? [Reflitam sobre isso] 

Como podemos buscar Jesus com intensidade? 

3) Fidelidade: Fidelidade é colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Ídolo é colocar algo no lugar 

de Deus. Às vezes, o conforto é um ídolo na nossa vida. Talvez Deus esteja chamando você para 

participar de algum ministério ou liderar uma célula, porém, para você, seu conforto é melhor do que aquilo 

que Deus está lhe pedindo. 

Algo ou alguém está tomando o lugar de Deus em sua vida? Como podemos descobrir a resposta a 

essa pergunta? 

4) Transformação: Ela é uma consequência do amor de todo o coração. A Bíblia diz que as pessoas 

verão as nossas obras e glorificarão ao nosso Pai celestial. Quando somos transformados, até os nossos 

relacionamentos são melhores e nos tornamos mais pacientes e amorosos. 

 

Compartilhando o Evangelho 

_____________________________________________________________________________________ 

Entre no movimento 4K e evangelize: 

Dia 26/11 (Segunda-feira) - Hospital do Cajuru (19h30 no local) 

Dia 27/11 (Terça-feira) - UPA Fazendinha (19h30 no local) 

Dia 28/11 (Quarta-feira) - UPA Cajuru (19h30 no local) 

Dia 29/11 (Quinta-feira) - UPA Fazendinha (19h30 no local) 

Dia 30/11 (Sexta-feira) - Hospital do Trabalhador (19h30 no local) 

Dia 30/11 (Sexta-feira) - UPA CIC (19h30 no local) 

Dia 02/12 (Domingo) - Hospital do Rocio (Campo Largo - 12h na igreja - 14h no local) 

Neste sábado, antes e durante o culto, o Hemepar estará coletando sangue para aqueles que gostariam 

de se cadastrar como futuros doadores de medula óssea. 

Mais informações: 98857-4144 (Waguinho) e na página do Ministério de Jovens Adultos. 

 

Tempo de orar 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deus! Obrigado porque, independentemente das nossas limitações, o Senhor nos ama. Nos ajuda a amá-

lo com todo nosso coração, vivendo uma vida de obediência e fidelidade diante de ti. 

 

https://www.facebook.com/japibcuritiba/


   
 

 


