
   
 

 
Dia 27 de Janeiro de 2019 

 Líder: essa é pra você! Vivendo em paz 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as 

vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o 

entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus” (Filipenses 4.6-7). 

Deus não quer que andemos ansiosos. Pelo contrário, ele tem para nós uma paz que não pode ser 

explicada. Para vivermos nessa paz, precisamos entregar a Deus, por meio de súplicas e orações, os 

nossos pedidos, anseios, medos e preocupações, e isso sempre com um coração grato. Assim, 

permaneceremos em Cristo Jesus, na dependência e no cuidado do Senhor. 

Entregue, portanto, tudo a Deus. Ele cuidará das coisas.  

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Retiro da Integração: Vem aí um tempo especial para você que é voluntário ou colaborador do Ministério 

de Integração. O Retiro acontece nos dias 15 e 16 de fevereiro na Chácara da PIB (25-Mandirituba - PR). 

Participe, serão dias muito especiais. Investimento: 50 reais.  

Dia da Visão: Um dia de alinhar nossa visão e sonhar novos sonhos ministeriais. Este dia é para você que 

é pastor, supervisor ou líder de rede ou célula. 9 de fevereiro, às 9h, na Chácara da PIB (25, Mandirituba - 

PR). Esperamos por você!  

CFM – Centro de Formação Ministerial: A vida é feita de influências. Todos os dias inspiramos pessoas 

com ideias, iniciativas e comportamentos. É pensando nisso, que o CFM capacita os servos de Deus para 

uma relevante atuação no reino de Deus. As inscrições para o CFM já estão abertas! Cursos de liderança 

com ênfase em missões e adoração. Para maiores informações: (41) 3091-4309 

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

eventos.pibcuritiba.org.br  

Quebrando o Iceberg! “E vocês, quem vocês dizem que eu sou?” (Mateus 

16.15) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Escreva num papel o nome JESUS. Depois que todos estiverem sentados e acomodados, explique que na 

célula há um visitante muito especial, que sem ele não faria sentido o encontro. Mas, diga que ele não vai 

se apresentar, será a vez de cada um falar um pouco sobre ele. Mostre então o papel e pergunte: “Quem é 

Jesus?”. Permita que todos compartilhem como Jesus é especial e cheio de virtudes!  

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Quando Ele Vem – André Aquino 

Ousado Amor – Isaias Saad 

Quero Conhecer Jesus – Cia. SALT 

https://youtu.be/p3Raz8HuDjU
https://youtu.be/wSKKEAnLTDw
https://youtu.be/rBVjbjGVVjo


   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Andando com Jesus - Emaús | Pr. Erik Saes | Lucas 24.13-32 

No caminho de Jerusalém até Emaús, dois discípulos caminhavam tristes com a notícia da morte de Jesus 

na cruz. Naquele momento de dor e sofrimento, Jesus aparece aos dois e muda o curso da vida de 

ambos. Quando nos encontramos com o Salvador, algumas mudanças ocorrem em nossas vidas: 

1) Uma nova visão sobre ele: Os olhos daqueles discípulos estavam fechados em suas próprias 

expectativas sobre Jesus. O Senhor fala sobre a dificuldade deles para entender as Escrituras. Tudo o que 

aconteceu foi anunciado. Ele morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia! Nós também estamos inseridos 

num contexto cultural, uma vida particular com problemas e dificuldades. Quem sabe sejamos como eles, 

que moldaram um Cristo diferente daquele anunciado e pregado! Ele é o filho de Deus (Mateus 16.16), o 

Salvador (Lucas 19.10), o Cordeiro em sacrifício por nossos pecados (Isaías 53.6-8) e a imagem do Deus 

invisível (Colossenses 1.15).  

Como você imagina que as pessoas veem Jesus antes de o conhecerem? 

2) Uma nova visão sobre a vida: Quando Jesus se revela a nós, as nossas frustações e visões da vida 

são transformadas. O que era importante perde valor. Os objetivos mudam, as prioridades são 

reavaliadas. Ter o Senhor ao nosso lado muda tudo.  

O que mudou em sua vida após a conversão? 

3) Um novo propósito: Com os olhos abertos para a realidade de quem é Jesus, os dois discípulos 

resolvem voltar para Jerusalém a fim de anunciar o que tinham visto e ouvido. Ter o Senhor caminhando 

conosco significa que a vida ganha um novo propósito: anunciar Cristo por onde passarmos até que Ele 

venha.  A vida deixa de ter propósitos vazios, centrados em nosso prazer e passa a ter objetivos eternos. 

Quem são as pessoas para as quais você deseja anunciar Cristo como único Senhor e Salvador? 

Jesus quer que a sua vida tenha um novo significado. Ele é a razão de estarmos aqui. Lembre-se que o 

Messias continua encontrando pessoas pelo caminho; quem sabe hoje seja o tempo de você ter um 

encontro verdadeiro com ele. Abra seu coração e peça que o Senhor faça algo novo agora mesmo! Ele 

tem todo o poder para mudar nosso pensar e transformar o nosso viver.  

Você deseja caminhar com Jesus? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Que possamos ter um tempo de comunhão e o compromisso de ajudar nossos irmãos através da oração. 

Assumam o compromisso de orar durante a semana por aquelas pessoas especiais que vocês tanto 

desejam ver em comunhão com Jesus.  

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, perdoa-nos por muitas vezes não enxergar o Deus tão poderoso que és. Venceste a morte por 

amor a nós. O teu plano de salvação é precioso e queremos que chegue aos corações daqueles que ainda 

não te conhecem. Nos auxilie a levar esta doce mensagem por onde passarmos. Amém. 

https://my.bible.com/bible/129/LUK.24.13-32
https://my.bible.com/bible/129/MAT.16.16
https://my.bible.com/bible/129/LUK.19.10
https://my.bible.com/bible/129/ISA.53.6-8
https://my.bible.com/bible/129/COL.1.15


   
 

 

 

 


