
 

   
 

 
Dia 09 de Dezembro de 2018 

 Líder: essa é pra você! Ele é Jesus 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ele é o excelente, aquele que é completo, que concentra toda a plenitude de Deus. Ele é o perfeito, o 

infalível, o eterno. Ele é o Rei, o Cordeiro, o Primogênito. Ele é o libertador dos cativos, o guia que conduz 

seus amados das trevas para a luz, o passaporte para entrarmos no reino real.  

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

2º Feijoada Gourmet: Os Embaixadores do Rei organizam, dia 15 de Dezembro, a partir das 12h, a 2º 

Feijoada Gourmet. O ingresso custa R$ 25,00 com feijoada à vontade. 

Nataleluia: Dias 20, 21, 22 e 25 de Dezembro acontecerá o Nataleluia. Ingressos a R$ 10,00, à venda na 

livraria da PIB ou pelo site. 

1º Acampamento da Cristolândia: Dias 21, 22 e 23 de Dezembro, na chácara da PIB, acontecerá o 1º 

Acampamento da Cristolândia, com investimento de R$ 50,00. Inscrições: cristolandia@pibcuritiba.org.br  

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! Meu valor para Deus 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O líder convida a todos para irem a uma festa no céu e dá o exemplo de como se entra nessa festa. Por 

exemplo, ele diz: “Meu nome é Antônio, eu entro na festa com uma arara”. 
O seguinte tenta entrar na festa com alguma coisa e o líder dirá se entra ou não. 
A chave é a primeira letra do nome do participante. Brinca-se até que a maioria descubra o segredo para 

entrar na festa. 

Conclusão: 
Existe um caminho e somente um para atingir o alvo. Em nosso caso, o caminho sempre começa com o 

“J” de Jesus. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Quebrantado – Vineyard 

Me Rendo (The Stand) – Hillsong Brasil 

Nada Além do Sangue – Fernandinho 

O que aprendemos nesta semana? 

http://nataleluia.com.br/
https://youtu.be/OE3fYrynTzY
https://youtu.be/VxbEKKiGimM
https://youtu.be/csPaNdL6ndA


 

   
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Natal, a plenitude de Deus revelada | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Cl 2.2-4, 9-10 

O nascimento de Jesus foi o cumprimento de várias profecias; uma delas é a de que Deus nos daria os 

tesouros do céu para sabermos quem ele é através de Jesus (Isaías 45.3). Ele se fez carne para se 

revelar a nós individualmente, nos apresentando tesouros eternos. Vejamos quais seriam esses tesouros 

revelados através de Jesus: 

1) A Natureza de Deus: Se Deus não se esvaziasse de sua glória, se tornando humano, não 

entenderíamos quem ele é (João 1.14). Em Gênesis, vemos que tudo foi criado por meio da palavra, a 

qual veio da parte de Deus e habitou entre nós (Filipenses 2.7), (Colossenses 1.15). 

O primeiro tesouro que Deus nos revelou foi ele mesmo. O sentido do Natal é também a revelação de um 

Deus que se mostra e que vem até nós (Colossenses 1.27). Jesus é o convite do céu para que possamos 

ter comunhão eterna com Deus Pai. Seu desejo é habitar em nosso coração. 

Como você apresentaria Jesus a alguém que ainda não o conhece?  

2) A reconciliação que ele preparou para nós (Cl 1.19-23): O pecado nos separa de Deus, e de uma 

maneira simbólica essa separação começou no jardim do Éden, pois, quando Adão e Eva pecaram, eles 

foram expulsos do jardim. Deus na sua santidade não convive com o pecado, a glória de Deus é fogo 

consumidor! Por isso Ele planejou nossa salvação através de Jesus (Efésios 2.2).  

3) A libertação em Cristo (Cl 2.2-4, 6-10): Jesus é a chave para todos os tesouros, inclusive a nossa 

libertação das prisões colocadas pelo inimigo. No texto de Colossenses, Paulo trabalha a questão de que, 

se estivermos algemados, existe uma chave (Jesus) para nos libertar (Tiago 3.13-18). Essa chave pode 

nos libertar da religiosidade sem essência, da culpa do pecado, do poder das trevas e da falsa 

espiritualidade deste mundo. 

Pode lembrar e compartilhar alguma prisão da qual Jesus libertou você? 

4) Último Tesouro do Texto – Plenitude (Cl 2.9-10): Há uma fonte inesgotável de graça, e essa fonte é 

Jesus. No Natal, Deus se fez homem para revelar-se a nós e tomou o nosso lugar na cruz, morrendo por 

nós e pagando o preço pelos nossos pecados. Não guarde no armário o tesouro da vida eterna, Jesus é a 

chave que pode trazer plenitude infinita que está ao nosso alcance.  

Qual o significado do Natal para você? (Que o Natal possa significar a chave que nos trouxe 

esperança, gozo, alegria e a plenitude que só em Jesus podemos achar) 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O significado do Natal vai além de um bebê na manjedoura, é a demonstração maior de amor do nosso 

Deus, que se fez carne para se revelar a nós. Seja um discípulo, obedecendo a Deus e através do amor 

dele em sua vida leve o Reino de Deus e apresente a chave da vida eterna aos que ainda não o 

conhecem.   

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Que possamos usar a chave que é Cristo Jesus para abrir as amarras da angústia e nos libertar de toda 

corrente de tristeza ou culpa, pois somos lavados pelo sangue do Cordeiro! 

https://my.bible.com/bible/211/COL.2.2-4,9-10
https://my.bible.com/bible/211/ISA.45.3
https://my.bible.com/bible/1608/JHN.1.14
https://my.bible.com/bible/1608/PHP.2.7
https://my.bible.com/bible/1608/COL.1.15
https://my.bible.com/bible/1608/COL.1.27
https://my.bible.com/bible/1608/COL.1.19-23
https://my.bible.com/bible/1608/EPH.2.2
https://my.bible.com/bible/1608/COL.2.2-4,6-10
https://my.bible.com/bible/1608/JAS.3.13-18
https://my.bible.com/bible/1608/COL.2.9-10


 

   
 

 


