
 
Dia 24 de Março de 2019 

 Líder: essa é pra você! Ore, ore e ore! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“...Deus, o nosso Deus...” (Salmo 67.6). 

“É estranho que desfrutemos pouco das bênçãos espirituais que Deus nos dá, mas é ainda mais estranho 

que desfrutemos pouco do próprio Deus. Embora ele seja o nosso Deus, nos dedicamos pouco a ele e 

pedimos pouco dele. Quão raramente pedimos conselhos às mãos do Senhor! Quão frequentemente 

fazemos nossos negócios sem buscar sua orientação!”  

– C. H. Spurgeon 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Festa Cristolândia - 1º ano: Dia 30 de março (sábado), das 10h às 17h, na Chácara da PIB, teremos um 

churrasco fogo de chão para 1.000 pessoas – também atividades para crianças, futebol, bocha, música, 

barracas, entre outras. Ingressos à venda na PIB após os cultos de domingo e durante a semana no 

escritório da Cristolândia ou na livraria.  

3º Encontro de Mulheres: Dia 6 de abril (sábado), das 9h às 17h; terá almoço e coffee break. Investimento: 

R$ 50,00. Inscrições pelo e-mail: mulheres@pibcuritiba.org.br  

Seminário Feridas na Infância: De 24 a 25 de maio. É necessário enviar por email o seu nome completo, 

e-mail e celular juntamente com o comprovante de depósito no valor de R$ 50,00. As inscrições são feitas 

pelo e-mail: ester.pinheiro@pibcuritiba.org.br ou nos stands nas quintas à noite. 

 

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

eventos.pibcuritiba.org.br    

 

Quebrando o Iceberg! #Ficaadica 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Quando compartilhamos nossos conhecimentos, todos são enriquecidos. Hoje o quebra-gelo é compartilhar 

alguma dica que ajudou você e que você acredita valer a pena compartilhar. Pode ser uma dica de exercício, 

de leitura, de escrita, qualquer coisa que seja útil. Permita que todos pensem por uns 2 minutos em dicas 

que receberam ou deram e que pode ser edificante para o grupo. Ao terminar de dar a dica, a pessoa deve 

dizer: #ficaadica. Tente fazer mais de uma rodada. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Todos que têm sede – Vineyard 

Grandes Coisas (God Of This City) – Fernandinho 

Grande é o Senhor (Great is the Lord) – Adhemar de Campos (e Nivea Soares) 

 

https://youtu.be/exrNCi5zcRc
https://youtu.be/5WxNEs9fxG0
https://youtu.be/Eu6pr3N-UXE


O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O Mover de Deus | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Mateus 9.35-38; 10.1 

Jesus estava orando para que o Pai movesse os corações dos seus discípulos (não apenas os apóstolos, 

mas todo filho de Deus) para o Reino dos céus, a fim que enxergassem o que o Senhor enxergava (a 

necessidade de salvação das pessoas) e os lançasse em sua seara. Deus, o dono da seara, quando nos 

dispomos a servir, nos move, capacita e dá autoridade para: 

1) Testemunhar de Jesus (Atos 1.8): A obra de Deus é a proclamação de que o seu Reino chegou. Quando 

temos um encontro com Jesus e somos selados pelo Espírito Santo, Deus nos comissiona a sermos 

cooperadores em sua obra. E quando nos colocamos a seu serviço e vamos em nome de Jesus, o Espírito 

Santo nos guia e nos capacita. Então podemos testemunhar a todos aquilo que Jesus fez em nossas próprias 

vidas, como éramos e como fomos transformados. 

O que Jesus fez na sua vida? Compartilhe! 

2) Deixar a paz do Senhor na vida e nas casas das pessoas (Lucas 10.5-6): Essa paz, "shalom" em 

hebraico, não significa a ausência de conflitos. Shalom é a presença abençoadora de Deus sobre todas as 

dimensões e sentidos daquela casa. É a plenitude e a luz de Jesus entrando naquele lar e na vida daquelas 

pessoas. E quando essa luz entra, as trevas vão embora.  

Como podemos levar a paz de Deus às casas? 

3) Expulsar demônios (Mateus 10.1): Quando anunciamos o evangelho, estamos literalmente arrancando 

pessoas das trevas e das garras de Satanás. Às vezes, as pessoas abrem portas para o inimigo entrar em 

suas vidas e seus lares, a ponto de serem dominadas por demônios e espíritos malignos. Quando estamos 

nessa missão e enfrentamos essa oposição, temos autoridade para vencer e expulsar o mal, pelo poder do 

nome de Jesus (Marcos 16.17). 

Como o inimigo pode escravizar as pessoas hoje em dia? 

4) Orar pelos enfermos (Tiago 5.14-16): Nem todas as enfermidades são curadas. Se toda enfermidade 

fosse curada não haveria mais morte nessa Terra, mas sabemos que a morte será o último inimigo a ser 

vencido (1 Coríntios 15.26). Quando Adão e Eva pecaram, a morte entrou no mundo e todos nós estamos 

morrendo um pouco mais a cada dia. Quando oramos a Deus por uma cura, pedimos um milagre segundo 

a sua graça, mas submissos a sua soberania. 

Você já orou por cura e ela não veio? Como fazer para manter a fé? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Você já visitou um hospital? Que tal chamar alguns amigos e visitar enfermos que precisam da sua oração? 

(Tiago 5.14-16). 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai, obrigado pelo teu Reino! O Senhor é o dono da seara e a tua obra é perfeita, porque a tua vontade é 

boa, perfeita e agradável. Senhor, levanta mais trabalhadores para a seara. Pai, escuta o nosso clamor e 

envia mais servos para a tua obra para honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém! 

https://youtu.be/xxJ_hEbM9Mw?t=3715
https://my.bible.com/bible/211/MAT.9.35-38
https://my.bible.com/bible/211/MAT.10.1
https://my.bible.com/bible/1608/ACT.1.8
https://my.bible.com/bible/1840/LUK.10.5-6
https://my.bible.com/bible/211/MAT.10.1
https://my.bible.com/bible/211/MRK.16.17
https://my.bible.com/bible/1608/JAS.5.14-16
https://my.bible.com/bible/211/1CO.15.26
https://my.bible.com/bible/1608/JAS.5.14-16


 


