
   
 

 
Dia 2 de Dezembro de 2018 

Líder: essa é pra você! O toque curador 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Então, lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se vos conforme a vossa fé” (Mateus 9.29). 

 

“Tocou-me 

Jesus tocou-me 

De paz ele encheu meu coração 

Quando o Senhor Jesus me tocou 

Livrou-me da escuridão” (Tocou-me – Fernandinho e Paula Santos) 

 

Quando o Senhor Jesus toca em nossas vidas, ele nos livra da escuridão de nosso pecado.  

 

Dica para o líder!  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Nataleluia: Nos dias 20, 21, 22 e 25 de Dezembro, o Nataleluia celebra o nascimento de Jesus, o Filho de 

Deus! Este espetáculo, realizado por mais de 700 voluntários, apresenta uma história envolvente e 

contextualizada que cativa todas as idades, utilizando-se dos mais atuais recursos artísticos e 

tecnológicos. Os portões abrem às 18h45. Início do espetáculo: 20h. Adquira seu ingresso pelo site ou na 

livraria da PIB (Horário 11h30 às 20h). 

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

eventos.pibcuritiba.org.br 

Recesso: No mês de dezembro, os roteiristas do Ministério One entrarão em férias. Serão feitos os 

roteiros dos dias 2 e 9. Caso sua célula se encontre após esses dias, você poderá usar o roteiro dos 

adultos. Voltaremos dia 20 de janeiro, assim Deus nos permitindo. Obrigado! 

 

Quebrando o Iceberg! Quais serão suas aflições e alegrias para 2019? 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Objetivo: Verificar ansiedades e expectativas para o ano novo, lembrando que Deus está à frente de toda 

batalha e vitória. 

(Líder não leia simplesmente o texto, faça uma reflexão sua previamente e interprete a pergunta). 

https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/natalaleluia2018/enrollments/new


   
 

Na dinâmica, comece dizendo um pouco do que ocorreu na célula em 2018, o que aconteceu no Brasil e 

mundo (como uma retrospectiva); se tiver histórias que parte ou toda a célula viveu (dificuldades ou 

conquistas) será melhor. Na sequência, peça para que cada um fale sobre o que espera para 2019, deixe 

livre para que cada um exponha problemas ou desejos. Após cada um participar, comente que Deus está 

à frente de toda situação e de tudo que há de vir. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor!  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Quero Conhecer Jesus – Cia. SALT 

Para Onde Eu Irei? – Morada  

Quebra o Silêncio – Emi Sousa [FHOP] 

 

O que aprendemos nesta semana? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

As Grandes Lições do Livro de Jó | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Jó 42.7-9 

Hoje, estudaremos uma das grandes lições que percorrem todo o livro de Jó, que diz respeito ao cuidado 

que devemos ter com o reducionismo [simplificação exagerada] de nossas explicações diante do 

sofrimento de alguém. Quais são os reducionismos apresentados no livro de Jó? 

1) Moralismo: Na concepção moralista, todo mal que sofremos é fruto de uma falha nossa em relação a 

Deus. Por isso, algumas pessoas se questionam: “Por quê Deus está me punindo?”; “Será que preciso ir 

mais a igreja para não passar mais por isso?”; “Será que não estou orando o suficiente? ” “Se eu estou 

com problemas financeiros, é porque eu não tenho fé?” Nem sempre temos respostas às perguntas da 

alma em sofrimento, porque o sofrimento é uma equação que contempla inúmeras variáveis. Mas 

podemos ser instrumentos de amor e consolação de Deus nos momentos de sofrimento.  

Quais seriam as variáveis que entram na “equação do sofrimento”? O que pode causar o 

sofrimento? 

2) O consolo que não condiz com a realidade: (17.12): Outro reducionismo é quando tentamos consolar 

alguém negando a realidade visível. Não vemos a gravidade do que está acontecendo e negamos as 

tristezas da vida, o que faz com que venhamos a nos tornar superficiais. As pessoas precisam tratar as 

feridas da alma, porém não o farão se negarmos a realidade. Por isso, o apóstolo Paulo ensina que 

precisamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com o os que choram. (Romanos 12.15). 

O que nos causa mais sofrimento, a realidade ou a imaginação/ilusão? 

Mas a verdadeira solução para a questão do sofrimento é o nosso encontro com o Senhor: Quando 

nos encontramos com ele, não temos todas as respostas, mas ele se revela soberano sobre tudo (42.1-6). 

A revelação progressiva do seu plano nos consola e anima enquanto aguardamos a sua poderosa 

intervenção. Ele é o único que tem poder de restaurar a nossa sorte (Jó 17.3; Jó 42.2,12-13). Nada é 

impossível para Deus, a melhor parte está por vir quando andamos com ele. 

https://youtu.be/rBVjbjGVVjo
https://youtu.be/0RjojWKqsFY
https://youtu.be/yfG69_DuYlU
https://my.bible.com/bible/211/JOB.42.7-9
https://my.bible.com/bible/211/JOB.17.12
https://my.bible.com/bible/211/ROM.12.15
https://my.bible.com/bible/211/JOB.42.1-6
https://my.bible.com/bible/211/JOB.17.3
https://my.bible.com/bible/211/JOB.42.2,12-13


   
 

Você encontra em Jesus paz no meio do sofrimento? 

Compartilhando o Evangelho 

_____________________________________________________________________________________ 

Que tal a sua célula se reunir e realizar um evento de natal em alguma de nossas congregações, casa 

lar/casa de repouso, escolas públicas ou entidades sem fins lucrativos que apoiem causas? Vocês podem 

fazer uma ceia de natal, levar um louvor, uma palavra edificante, etc. 

Tempo de orar 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, obrigado por ser o nosso consolo nos momentos de dificuldade! Obrigado porque os nossos 

sofrimentos nos fazem pessoas melhores, e obrigado porque temos a certeza da vida eterna! Que 

possamos anunciar o seu amor em todo lugar que estivermos e assim consolar, de acordo com a sua 

Palavra, as pessoas que se encontram em dificuldade. 

 

 


