
 

   
 

 
Dia 17 de março de 2019 

 Líder: essa é pra você! Compartilhe Jesus 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos” (Atos 4.20).  

 

“Jesus Cristo é o único caminho para o céu e a alternativa é o inferno, e milhões e milhões e milhões de 

pessoas estão no caminho para lá e nós temos a única forma de escape em nossas cabeças e em nossos 

corações, Jesus Cristo.”  

(John Piper)  

 

“Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor  

E a cura para a alma vive em mim  

Não posso me calar, nem me acovardar  

No poder do Espirito, proclamarei tua salvação”  

(Não Posso Me Calar – Daniel Almeida) 

 

Se há uma epidemia e você descobre a cura, é seu dever compartilhar a cura. Se há escassez de água e 

você descobre uma fonte, isso precisa ser anunciado. Se há fome e você encontra grandes reservatórios, 

fale deles para as outras pessoas.  

Nós vivemos uma epidemia de pecado, e encontramos a cura no sangue do Cordeiro. Nós vivemos uma 

escassez de propósito, e encontramos a fonte de Água viva. Nós vivemos famintos de Deus, e encontramos 

o Pão da vida. Compartilhe Jesus! 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Missionar Gourmet: Estão abertas as inscrições para o Missionar Gourmet que acontecerá de 3 a 13 de 

abril, um tempo de testemunhos e gastronomia. Inscrições através do link. 

Um ano de Cristolândia: Dia 30 de março ocorrerá o churrasco fogo de chão para celebrar um ano de 

Cristolândia. Informações para compra do ingresso no link. 

 

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

eventos.pibcuritiba.org.br 

 

 

 

https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/diegoprado
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/1anodecristolandia


 

   
 

Quebrando o Iceberg! Como eu sou 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Material: Post-it ou papel, fita adesiva e caneta. 

Desenvolvimento: Entregue o post-it ou papel com fita adesiva e uma caneta para cada integrante da célula 

e peça para cada um coloque o post-it ou um papel com fita nas costas. Em seguida peça para que cada 

integrante escreva alguma característica no papel colado nas costas do outro (ex. amigo, engraçado, 

ansioso, etc) de forma que cada um escreva nas costas dos outros uma característica marcante. Ao final 

cada um terá algumas características escritas no seu papel. 

Conclusão: Entender qual característica cada um de nós tem passado para os demais, no contexto dos 

pequenos grupos. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Poder do Teu Amor – Diante do Trono 

Não Posso Me Calar – Carlinhos Félix 

Meu Universo – Cantor PG (e Nívea Soares) 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Revelando Deus em Nós | Pr. Adoniran Melo | Rute 1.15-18 

Através da história de Noemi, Deus nos mostra o grande desafio do seu revelar em nossas vidas e através 

de nossas vidas. A Bíblia nos mostra o quanto Noemi influenciou as pessoas que conviviam com ela, em 

especial suas duas noras. Vejamos como podemos ser exemplos e demonstrar Deus se revelando em 

nossas vidas: 

1) Sendo um exemplo agradável: O nome “Noemi” significa “agradável” e na cultura judaica. O significado 

do nome de alguém está diretamente ligado à personalidade da pessoa. Quando Noemi sugere às noras 

que sigam suas vidas, a Palavra de Deus relata que houve grande choro das duas, o que revela que Noemi 

as inspirava e fazia com que elas quisessem estar perto dela. Nosso desafio é revelar a personalidade 

amorosa de Deus através de nossa vida, influenciando e sendo agradável às pessoas que nos cercam. 

Cite alguns gestos do cotidiano em que você pode demonstrar o amor de Jesus, coisas que você 

pode fazer intencionalmente?  

Você tem exalado o amor de Deus?   

2) Sendo um exemplo de obediência: O exemplo de obediência de Noemi inspirou suas noras, pois a vida 

dela certamente retratava quem ela era e seu caráter. Assim, nossa vida deve refletir o que somos e falamos, 

nossas atitudes não podem ser diferentes do que acreditamos. Deus quer que nossas vidas apontem para 

ele. 

Como podemos influenciar as pessoas ao nosso redor guiando-as para Deus? 

3) Sendo um exemplo de fé: Quando Noemi retornou para Belém, as pessoas a reconheceram e naquele 

momento de tristeza (pela perda do marido e dos filhos), ela pediu que a chamassem de “Mara” que significa 

“amarga”. Porém, nem mesmo nestas circunstâncias ela deixou de ter fé e ver além das circunstâncias, 

ajudando assim, sua nora Rute a seguir sua vida e se tornar a bisavó do rei Davi e parte da linhagem de 

Jesus.  

Você consegue ver potencial nas pessoas, negócios, relacionamentos (marido, esposa, filhos) que 

fazem parte da sua vida? Como podemos demonstrar isso? 

https://youtu.be/yT4VfQtFcNk
https://youtu.be/Cp3HOYAHvBo
https://youtu.be/iNsc9wn2xRQ
https://youtu.be/xva6vPtP4X8?t=2472
https://my.bible.com/bible/1840/RUT.1.15-18


 

   
 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Como cristão, temos a responsabilidade de demonstrar o exemplo de Jesus através de nossas vidas. 

Existem várias maneiras de fazermos isso, seja nos colocando no lugar das pessoas, dando palavras de 

motivação e ânimo em momentos difíceis ou usando ferramentas. Uma dessas ferramentas é a campanha 

Casas de Paz que está acontecendo na nossa igreja, através da qual, o Senhor que usar sua vida para ser 

um canal de benção na vida de outras pessoas pela oração. Participe! 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nossa oração é para que Deus possa revelar seu amor e sua luz através de nossas vidas e que possamos, 

em amor, obediência e através de passos de fé, sermos usados para glória de Deus. 

 

https://www.pibcuritiba.org.br/casasdepaz/

