
 
Dia 17 de Fevereiro de 2019 

 Líder: essa é pra você! Deus é fiel 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados 

além das vossas forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a 

possais suportar” (1 Coríntios 10.13). 

Deus é fiel. Essa frase está no para-choque de muitos caminhões e no vidro traseiro de milhares de 

carros; mas a profundidade dessa verdade vai muito além. Sua fidelidade dura para sempre; o que ele 

prometeu, cumprirá, o que disse se concretizará. Se Deus disse que sua tentação é comum aos homens e 

que você sempre terá um caminho de escape no momento da provação, então acredite, pois ele vela para 

que se cumpra a sua palavra e esta jamais volta vazia.  

Deus é fiel, sempre foi e sempre será! Esteve com muitos que enfrentaram a mesma luta que você 

enfrenta hoje, e está contigo agora. Seu pecado não supera o amor de Deus; ele continua sendo fiel 

mesmo quando falhamos.  

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Casa de oração:  

Turnos devocionais – de segunda a sexta das 12h as 13h e das19h as 20h, no jardim de oração. 

Turnos de adoração e intercessão – terças das 20h as 24h e quintas das 13h as 14h, no jardim de oração. 

Divulgue o link para a inscrição dos voluntários para o treinamento da Casa de Paz: 

www.pibcuritiba.org.br/casasdepaz 

A Conferência We Are One está chegando, é na semana que vem; fique por dentro da programação: 

Dia 01/03 – sexta – check-in a partir das 17h. 

Dia 02/03 – sábado – atividades a partir das 14h30 

Dia 03/03 – domingo – atividades a partir das 14h30 

Dia 04/03 – segunda – atividades a partir das 14h30 

Dia 05/03 – terça – atividades a partir das 14h30 

Quebrando o Iceberg! Faça o que eu faço 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Simule com a sua célula uma situação de evangelismo. O líder deve escolher previamente duas ou três 

pessoas que ele conheça o testemunho de vida. Essas pessoas deverão resumir sua história em 3 

minutos, contando para a célula como foi a sua experiência de conversão. 

Dica: para facilitar, responda 3 perguntas: 1) Quem eu era antes de ter um encontro pessoal com 

Jesus? 2) Como foi a sua experiência de conversão? 3) O que mudou na minha vida depois disso? 

Ao final, leia 2 Coríntios 5.17 e explique porque devemos permanecer em Cristo. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Quebrantado - Ministério Vineyard 

Ele é Exaltado - Adhemar de Campos 

Em Teus Braços - Laura Souguellis 

http://www.pibcuritiba.org.br/casasdepaz
https://my.bible.com/bible/1608/2CO.5.17
https://www.youtube.com/watch?v=OE3fYrynTzY
https://youtu.be/22c5Flzd8Iw
https://youtu.be/IxpWNuxGmzc


O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Os compromissos do evangelista cristão | Pr. Elias Dantas | João 21.9-19 

Um cristão consciente da necessidade de continuar a obra iniciada por Jesus, através do evangelismo, 

precisa ser identificado como apaixonado, devoto e produtivo. Na passagem bíblica, Jesus prepara uma 

refeição para tornar conhecida a reconciliação com Pedro, mas muito mais do que isso, Jesus estava 

preocupado em ensinar as verdades sobre o evangelismo para os apóstolos: 

1) Paixão (v. 15): Um evangelista cristão revela sua paixão por Cristo por onde passa e fala dessa paixão 

para todos com quem com ele interage. Como um casal apaixonado, o cristão evangelista sente prazer em 

contar a sua história de amor por Jesus, e o que ele fez por nós, como esse amor nos envolve e 

constrange a segui-lo sem pensar em mais nada; isso sem valorizar nada nem ninguém mais do que a 

Cristo. 

Você já se apaixonou ao ponto de trocar seus interesses pelo desejo de estar próximo de alguém e 

se recorda do sentimento e das reações físicas que experimentou nesse período? 

Você sente isso por Cristo? [Reflitam sobre isso] 

2) Devoção (v. 16): Quando Jesus perguntou novamente para Pedro “você realmente me ama?” era para 

saber sobre a devoção do apóstolo. Devoção é a capacidade de comprometer-se a ir até as últimas 

consequências em favor de quem se ama. Quando honramos ao Senhor com uma atitude de devoção 

testificamos nosso amor por Jesus, também impactamos e influenciamos quem ainda não teve um 

encontro pessoal com Jesus.   

O que você já decidiu fazer por Jesus ou pelo bem de alguém motivado por sua fé que provocou 

algum impacto ou reação inesperada? 

3) Produção (v. 17): Pela última vez, Jesus questiona Pedro sobre o seu amor e devoção e faz um 

pedido: “cuida das minhas ovelhas”. Um pedido para que todos os que vieram após Cristo: demonstrar seu 

amor através do cuidado pela obra de Deus. Ao viver essa paixão e devoção, usamos todos os nossos 

recursos, inspirações e sonhos em favor do Reino de Deus torna-se automático. Utilizar nossa rotina, vida 

e relações como ferramentas para resgatar pessoas mortas nos seus delitos e pecados para que 

conheçam a verdade do evangelho. Não nos sentimos pressionados a “ajudar a igreja” na evangelização, 

mas privilegiados em poder contribuir com a obra de Deus para a humanidade através da nossa vida e 

testemunho. 

Como podemos participar da obra de Deus? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A melhor forma de evangelismo é usar a sua história de amor e paixão por Cristo como testemunho. Peça 

a Deus uma oportunidade na próxima semana para compartilhar seu testemunho com alguém como 

ferramenta de evangelismo. Comece contando como você era antes de conhecer Jesus, o que você sentiu 

e decidiu quando se percebeu apaixonado por Jesus e o quanto isso é importante para você, traz sentido 

para a sua vida e lhe inspira todos os dias. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, nos ajuda a aplicarmos os teus ensinamentos em nosso viver diário. Que o teu Espírito Santo nos 

torne apaixonados e que todas as pessoas que passarem por nós sintam essa paixão e desejo de servir a 

ti. Que possamos colocar nossos planos diante de ti buscando entender quais são as decisões que 

precisamos tomar para que a tua vontade seja completa em nossas vidas. Nos ajuda, Papai, a sermos 

filhos obedientes a sua Palavra. Oramos agradecidos em teu santo e poderoso Nome. Amém! 

 

 

https://youtu.be/MhWUH8PLPrY?t=3144
https://my.bible.com/bible/1608/JHN.21.9-19
https://my.bible.com/bible/1608/JHN.21.15
https://my.bible.com/bible/1608/JHN.21.16
https://my.bible.com/bible/1608/JHN.21.17


 

 


