
 
Dia 24 de Fevereiro de 2019 

 Líder: essa é pra você! Sua tentação tem limite 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“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). 

 

Você, que é testado, acredite: todas as suas tentações têm um limite. Isso se aplica à natureza, a época, a 

duração, a quantidade e a intensidade da provação. Deus é fiel, e ele jamais permitiria que você fosse 

tentado mais do que você consegue suportar. Nenhuma carga posta sobre você que supere a força de 

seus ombros; nenhuma luta dura mais do que a sua resistência; você não passa por todas as provas no 

mesmo dia; você não tentado com tentação que não seja comum aos homens. 

O nosso Pai, soberano e sábio, conhece a nossa condição e sabe que somos frágeis (Salmo 103.14). Ele 

jamais permite que seus filhos sejam testados acima da capacidade de serem aprovados. Deus é fiel. 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

www.pibcuritiba.org.br/casasdepaz 

The Global Leadership Summit: Transforme o cenário de sua liderança! O Summit é uma experiência de 

nível mundial para líderes sérios que desejam se aprimorar. Ele é intelectualmente rigoroso, além de ser 

criativamente inspirador, é centrado em Jesus sem ser apologético. Horários: 20/03 (quarta), 19h30 às 

22h00; 21/03 e 22/03 (quinta e sexta), 19h00 às 22h00; 23/03 (sábado), 09h00 às 17h00. Mais 

informações no site. 

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

eventos.pibcuritiba.org.br   

Quebrando o Iceberg! Caminho estreito 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Materiais: Bacia, copo descartável e um objeto pequeno, pode ser uma bolinha de gude ou prendedor de 

roupa. 

Dinâmica: Coloque o balde e o copo descartável no chão e peça para que voluntários tentem acertar 

dentro da bacia o objeto (bolinha de gude ou prendedor de roupa), deixe uma certa distância para que 

façam os arremessos, um na bacia e outro no copo descartável. Todos que tentarem verão que na bacia é 

bem fácil acertar do que no copo descartável. 

Finalizando leiam Romanos 8.18, declarando que vale a pena ser fiel e escolher o caminho mais estreito, 

pois é o que glorifica a Deus. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sonda-me, Usa-me – Aline Barros 

Canção do Apocalipse (Revelation Song) – Diante do Trono 

Senhor, Eu Preciso (Lord I Need You) – Paulo César Baruk (e Rebeca Nemer) 

https://my.bible.com/pt/bible/1608/PSA.103.14
http://www.pibcuritiba.org.br/casasdepaz
https://eventos.pibcuritiba.org.br/event/save-the-date-summit-19/?instance_id=234
https://my.bible.com/bible/1608/ROM.8.18
https://youtu.be/zUOaDzTmpNA
https://youtu.be/Uloj_FSMCyo
https://youtu.be/34-jsOV_7WQ


O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Campanha Casas de Paz – O Mover de Deus | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Mateus 9.35-38 e 

10.1 

O ministério de Jesus estava na Galileia, onde ele tinha o propósito de expandi-lo a outras regiões. Na 

Galileia havia cerca de 300 vilas e cidades que representavam cerca de 3 milhões de pessoas, as quais 

Jesus tratava praticamente porta a porta, levando as boas-novas do Reino. Jesus via o sofrimento humano 

daquelas pessoas, não só no âmbito espiritual, mas social também. Nesse contexto, Jesus olhando as 

multidões teve misericórdia e viu que a colheita era muito maior que o número de trabalhadores e tinha 

expectativas na oração pedindo mais trabalhadores. Vejamos quais eram as expectativas de Jesus:   

1) O mover de Deus que abre os olhos para que vejamos o que ele está vendo (v. 36-37): Muitas 

vezes, definimos nossas prioridades com base no que estamos vendo, com uma visão superficial e 

imediatista. Mas sob a perspectiva de Deus enxergamos além, entendendo que muitas das nossas 

necessidades momentâneas são minúsculas comparadas à glória de Deus e seu Reino que está por vir. E 

é com esse olhar de misericórdia com a visão do porvir que Jesus faz paralelo com a expressão “colheita”, 

que na bíblia é citada como dia do juízo eterno, leiam: Joel 3.12-14, Mateus 13.30, 41-43 e Apocalipse 

14.14-19.    

Você consegue diferenciar o que é importante eternamente e o que é temporal e limitado a essa 

vida? Dê exemplos. 

2) O mover de Deus para fazermos o que Jesus está fazendo (v. 35): Jesus ia onde as pessoas 

estavam. O primeiro passo de amor foi deixar o céu e sua glória para estar conosco aqui na terra. Jesus 

nos ensina que o papel do cristão é atuar onde existir ovelhas desorientadas; servir o Senhor onde 

estamos e nos confins do mundo.    

Compartilhe um momento em que você ouviu Deus chamar você para trabalhar no seu Reino. 

3) O mover de Deus para usarem a autoridade que Jesus lhes deu (v. 10.1): Todos nós que 

recebemos Jesus somos seus mensageiros e temos responsabilidade, somos parceiros de Deus para 

levar o máximo de pessoas a conhecer Cristo, livrando-as, através do sangue de Jesus que nos limpou um 

dia, do pecado e da condenação eterna. A autoridade que segundo a palavra nos é dada é de sermos 

testemunhas de Jesus. Quando nos dispomos, recebemos dele autoridade para que sua glória seja 

manifesta.  

Como podemos participar da obra de Deus? Você conhece os ministérios da nossa igreja? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jesus nos convoca todos os dias, e a melhor maneira é começarmos como estamos, onde estamos e com 

o que temos. Peça a Deus que lhe mostre as pessoas de sua família, trabalho e convívio que precisam de 

ajuda, para que você possa ser usado.  

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, nos ajuda a ouvir tua santa convocação e obedecer a ti, independente das circunstâncias e do 

quão bem estivermos, que sejamos usados na tua obra para levar mais pessoas a viver a alegria de te 

conhecer. Amém! 

 

 

https://my.bible.com/bible/211/MAT.9.35-38
https://my.bible.com/bible/211/MAT.10.1
https://my.bible.com/bible/211/MAT.9.36-37
https://my.bible.com/bible/211/JOL.3.12-14
https://my.bible.com/bible/211/MAT.13.30,41-43
https://my.bible.com/bible/211/REV.14.14-19
https://my.bible.com/bible/211/REV.14.14-19
https://my.bible.com/bible/211/MAT.9.35
https://my.bible.com/bible/211/MAT.10.1


 

 

 

 


