
   
 

 
Dia 11 de Novembro de 2018 

Líder: essa é pra você! O preço foi pago 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

"...tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era 

prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz..." (Colossenses 2.14). 

A maior dívida da história foi paga por alguém que não a devia. Jesus não precisava pagar nada, e pagou 

com seu próprio sangue; nós merecíamos a condenação, mas ganhamos a vida. A primeira semana do 4K 

começou com #oamorpagousuaconta. Inspire-se no amor de Cristo por nós e compartilhe o evangelho 

pagando a conta de alguém e falando sobre o que Jesus fez por você. 

Dica para o líder!  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4K – Amor em Alta Definição: O movimento já começou! Nestes próximos dias, estaremos praticando e 

incentivando ainda mais o amor através de ações. Você pode participar de uma ou mais ações:   

O amor pagou a sua conta – Pague a conta de alguém e compartilhe que Jesus pagou a conta em nosso 

lugar (Colossenses 2.14). 

O amor constrói – Ajude na limpeza, pintura ou reforma dos projetos sociais da PIB. Você pode participar 

auxiliando os trabalhos da chácara da Cristolândia ou na congregação do Parolin. 

O amor diverte – Participe do dia com cachorro quente e atividades para as crianças do Parolin. 

O amor que cuida – Visite UPA’s e leve o amor de Jesus às pessoas que estão em situação de espera. 

O amor alimenta – A meta é atingirmos 15 toneladas de alimentos para doar a quem mais precisa. 

O amor que doa – Doe sangue e se cadastre como doador de medula óssea.  

O amor que abençoa – A Cristolândia precisa de equipamentos para a nova casa de passagem e 

também para a chácara. Confira no site do que eles precisam. 

Quebrando o Iceberg! Fardos 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Material: Sacos de feijão, açúcar ou qualquer outra coisa que seja pesada. Pode-se encapar os sacos 

com papel/sacola de sua escolha.   

Desenvolvimento: Peça a um voluntário para participar da dinâmica (uma pessoa fisicamente mais fraca 

seria o ideal). Avise a ele, e para todos da célula ouvirem, que se não aguentar os fardos, pode falar. Com 

ele do seu lado, peça para estender os braços, entregue apenas um (fardo), e durante toda a ministração 

você vai e coloca vários fardos na mão do voluntário até que ele não consiga mais segurar os fardos, ou 

peça para parar.   

Moral: O inimigo faz com que a gente se sinta assim: cada vez que agradamos a ele, ganhamos fardos, 

um atrás do outro. Carregar pesos causa dor, desânimo, estresse. Que tal trocar o fardo? 

"Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo e leve" (Mateus 11.30). 

https://my.bible.com/bible/1608/COL.2.14
https://www.pibcuritiba.org.br/4k/


   
 

Cristo: o Único Digno de Louvor!  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tudo Vem de Ti – Diante do Trono 

Quero Te Ver Deus – Primeira Igreja Batista de Curitiba 

Castelo Forte (HCC 406) – Cantor Cristão 

O que aprendemos nesta semana? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Armadura Pesada | Pr. Michel Piragine | 1 Samuel 17.38-41 

Muitas vezes, ao tentarmos alcançar nossos objetivos desejados, ficamos cansados e durante a batalha 

parece que a nossa armadura é pesada demais. Em Mateus 11.30, Jesus falou com religiosos que 

levaram um fardo desnecessário. Há pesos sobre nossos ombros que não precisamos carregar. Hoje, 

vamos falar de quatro pesos que carregamos e dos quais devemos nos livrar para experimentar a força do 

Senhor: 

1) Tentar ser alguém que não somos: Davi tentou ser alguém que não era. Ele mal conseguia andar 

com a armadura de Saul. Deus não poderá nos abençoar enquanto agirmos como pessoas que não 

somos. Deus nos fez únicos! Você é alguém que ele desenhou à sua imagem. 

Quem é você? Quais são suas características, virtudes, dificuldades? [Permita que todos 

respondam.] 

2) Pular etapas: Talvez você tenha queimado alguns processos na vida e, por isso, está cansado e 

sobrecarregado. Davi ia usar a espada mais à frente; logo ele se tornaria um grande guerreiro. Mas 

naquele momento ele era um pastor de ovelhas. Por vezes, não respeitamos o tempo de Deus. A vitória 

virá em nome do Senhor, e não por causa das suas armas. Espere em Deus! 

Descreva uma ocasião em que você esperou no tempo do Senhor para vencer as batalhas. 

3) A expectativa dos outros: Davi sabia que a roupa de Saul ficaria grande nele e que a espada era 

muito pesada. Mas, ele não quis frustrar o desejo de Saul. Carregamos pesos desnecessários por causa 

das expectativas dos outros. Isto pode ser um peso sobre a sua vida. Tenha coragem para se posicionar! 

Quem em nossas vidas pode gerar expectativas sobre nós? Quem costumeiramente queremos 

agradar? 

4) Desviar o foco da fé: Quando vem os desafios, parece que falta tudo! Porém, não nos falta a graça do 

Senhor sobre as nossas vidas. Dependa do Senhor, deposite a sua fé no lugar certo para ver a glória de 

Deus. 

Quais são os pesos que tem tornado difícil a sua caminhada? 

Compartilhando o Evangelho 

_____________________________________________________________________________________ 

Líder, há pessoas que estão sobrecarregadas ao seu redor. Pessoas do seu convívio! Seja desafiado a olhar 

para estas pessoas com o olhar do Senhor. Reserve um tempo para conversar e orar por estas vidas. 

Tempo de orar 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, quantas vezes nos sentimos desmotivados diante das batalhas. Olhamos para nós mesmos e 

tentamos encontrar respostas ou soluções para os problemas. Nos ajuda, Deus, a dobrar os nossos 

joelhos e a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Cristo, amém.  

 

https://youtu.be/AQdXXKBxbww
https://youtu.be/AGOQrVzOaJI
https://youtu.be/r2vgveBfUqg
https://youtu.be/Eby4lsT4Jy8?t=2754
https://my.bible.com/bible/1608/1SA.17.38-41
https://my.bible.com/bible/1608/MAT.11.30


   
 

 

 


